
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि ०६ माचच, २०२० / फाल्गनु १६, १९४१ ( शिे ) 
  
(१) उप मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) जलसांपदा ि लाभक्षे्  वििास मा्ं ी 
(३) सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मा्ं ी 
(४) ग्रामवििास मा्ं ी 
(५) िदै्यिीय शशक्षण, साांस्िृनति िायच मा्ं ी 
(६) मदहला ि बालवििास मा्ं ी 
(७) मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी 

  
------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७३ 
------------------------------------- 

  
आतोणे (ता.रोहा, जज.रायगड) गािातील जजल्हा पररषदेच्या  

शाळेची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(१) *  ३६६३   श्री.महेंद्र दळिी (अशलबाग), श्री.भरतशठे गोगािले (महाड) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आतोणे (ता.रोहा, जि.रायगड) गावातील जिल्हा पररषदेच्या शाळेची 
देखभाल व दरुुस्तीअभावी दरुवस्था झालेली असनू गेल्या तीन त े चार 
वषाापासनू इमारतीची पणूापणे िीणावस्था झाल्याने येथील आददवासी वाडीतील 
समािमींददरात शाळा भरववली िात असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
 
 



  2 

(२) असल् यास, उक्त समािमींददराला गळके पत्र े व खखडक्याींना दारे नसनु 
स्वच्छतागहृाअभावी ववद्याथीनीींची अत्यींत गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या शाळेसींदभाात ग्रामपींचयतीने अनेकदा प्रस्ताव देऊनही 
अद्याप कोणतीच कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या शाळेच्या इमारतीची तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शाळाचे वगा भरववण्यात येत असलेल्या समािमींददराची दरुुस्ती 
लोकसहभागातनू करण्यात आली आहे. तसेच, जिल्हा ननयोिन सममतीकडून 
उपलब्ध ननधधतनू स्वच्छतागहृाची दरुुस्ती करण्यात येत आहे. 
(३) हे खरे नाही.   
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
  

पुरांदर (जज.पुणे) तालुक्यातील ि-हा नदीिरील  
बांधाऱयाांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(२) *  ५६०३   श्री.सांजय जगताप (परुांदर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परुींदर (जि.पणेु) तालकु्यातील क-हा नदीवर असलेले बींधारे माहे 
ऑक््ोबर, २०१९ या मदहन्यात झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु वाहून गेले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बींधाऱ् यात पाणी सा त नसल्याने स्थाननक नागररकाींना 
आगामी दोन मदहन्यानींतर पाण्याची ी्ंचाई ननमााण होण्याची शक्यता आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यासींदभाात शासनाने पाहणी करुन येथील वाहून गेलेले बींधारे 
तातडीने दरुुस्त करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि गडाख : (१) हे खरे नाही. 
     परुींदर तालकु्यातील क-हा नदीवर असलेले बींधारे माहे ऑक््ोबर, २०१९ 
या मदहन्यात झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु वाहून गेलेले नाहीत. त्याींच्या बािुला 
असलेला माती भराव वाहून गेलेला आहे. 
(२) व (३) सदर बींधाऱ् यात पाणीसा ा करणेसा   १०१ त े२५० हेक््र मस ींचन 
क्षमतचे्या बींधारे दरुुस्ती कामाींसा   जिल्हा ननयोिन सममतीमार्ा त ननधी 
प्रस्ताववत करण्यात आला आहे. तसेच ० त े १०० हेक््र मस ींचन क्षमतचे्या 
बींधा-याींच्या दरुुस्ती कामाींसा   क्षेत्रीय यींत्रणाींकडून जिल्हा पररषद, पणेु व 
जिल्हा ननयोिन सममती याींचेकड ेननधी मागणी प्रस्ताव सादर करण्यात आला 
आहे.  
     यामशवाय क-हा नदी व नतच्या उपनदीवरील दरुुस्तीस पात्र अशा 
बींधाऱ् याच्या दरुुस्तीची कामे िलसींधारण कामाींचा दरुुस्ती कायारम म सन २०२०-
२१ अींतगात आराखड्यात समाववष् करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

भोर (जज.पुणे) तालुक्यातील ननरा-देिधर प्रिल्पाांतगचत येणाऱया  
िेनिडी उपसा जलशसांचन योजनेबाबत 

  

(३) *  ५९९१   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), िुमारी 
प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.सांजय जगताप (परुांदर), श्रीमती 
सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.बळिांत िानखड े (दयाचपरू), श्री.दहरामण 
खोसिर (इगतपरूी), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सरेुश िरपडुिर 
(पाथरी) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) भोर (जि.पणेु) तालकु्यातील ननरा-देवधर प्रकल्पाींतगात येणाऱ्या वेनवडी 
उपसा िलमसींचन योिनेच्या मींिूर झालेल्या कामाींना रुपये १८ को्ीचा ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.िलसींपदा 
मींत्री याींच्याकड े ददनाींक २० िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास लेखी 
पत्रान्वये केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागणीच्या अनषुींगाने वेनवडी उपसा िलमसींचन योिनेच्या 
कामासा   तातडीने ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) व (२) भोर (जिल्हा पणेु) तालकु्यातील ननरा-देवधर 
प्रकल्पाींतगात येणाऱ्या वेनवडी उपसा िलमसींचन योिनेस ननधी मींिूर 
करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोक प्रनतननधीींकडून मा.िलसींपदा मींत्री 
याींना दद.२०.१.२०२० रोिी वा त्यासमुारास लेखी पत्रान्वये मागणी केली 
असल्याच े अद्यापपयतं आढळून आलेले नाही. तथावप, मा.मींत्री (िलसींपदा) 
याींच्या अध्यक्षतखेाली ननरा-देवधर प्रकल्पाबाबत दद.२८.१.२०२० रोिी ब ैक 
सींपन्न झाली. सदर ब ैकीत “ननरा-देवधर प्रकल्पातील वेनवडी उपसा मस ींचन 
योिनेसा   अनतररक्त रु.२० को्ी ननधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी 
मा.श्री.सींग्राम थोप्े, ववधानसभा सदस्य याींनी केली. ही मागणी शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

सोलापूर जजल््यातील जजल्हा पररषद प्राथशमि शाळा,  
इमारती ि िगच खोल्याांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(४) *  ४०२३   श्री.राम सातपतु े(माळशशरस), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सोलापरू जिल््यातील ग्रामीण भागात असलेल्या जिल्हा पररषद शाळाींच्या 
समुारे ५२८ वगा खोल्या धोकादायक असनू त्या शाळाींचे स्रक्चरल ऑडड् 
करण्यात आल्याचे ददनाींक ३ एवप्रल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माळमशरस तालकु्यातील प्राथममक शाळाींच्या १७४ पकैी १४२ 
वगा खोल्या, पींढरपरू तालकु्यातील २२ शाळा व ७१ इमारती तसेच मींगळवेढा 
तालकु्यातील १७ शाळा व ४८ इमारती धोकादायक असल्याचे ननदशानास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर धोकादायक वगा खोल्या पाडण्यास जिल्हा पररषदने 
मींिूरी ददलेली असतानाही सींबींधधत तालकुास्तरावरून याबाबत ववलींब होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सोलापरू जिल््यातील शाळा, इमारती व वगा खोल्याींची पाहणी 
शासनाने केली आहे काय, त्यानसुार शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. हसन मशु्रीफ : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
     ननलेखखत केलेल्या धोकादायक वगा खोल्या पाडण्याबाबत ग्राम पींचायती 
पातळीवर प्रलींबबत आहे. 
(४) होय. 
     आि अखेर नतन्ही तालकु्यातील एकूण ७०१ खोल्याींचे पाडकाम पणूा 
झालेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

उांबरगव्हाण (ता.िळिण, जज.नाशशि) येथील प्राथशमि  
आरोग्य िें द्र बांद असल्याबाबत 

(५) *  ५८९७   श्री.ननतीन अजुचन (ए.टी.) पिार (िळिण) :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) उीं बरगव्हाण (ता.कळवण, जि.नामशक) येथील आददवासी बाींधवाींकररता 
शासनाने कोट्यवधी रुपये खचा करुन प्राथममक आरोग्य कें द्राची दोन वषाापवूी 
इमारत बाींधून या प्राथममक आरोग्य कें द्रात आकृतीबींधानसुार वदै्यककय 
अधधकाऱ् याींसह आवश्यक पदे मींिूर करुनही अदयापही सदरहू प्राथममक 
आरोग्य कें द्राची इमारत बींद अवस्थेत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्राथममक आरोग्य कें द्रास आवश्यक पदे मींिूर करुनही 
इमारत अद्याप ववनावापर पडून असण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद्नसुार सींबींधधताींवर कारवाई करण्यासह प्राथममक आरोग्य 
कें द्र तातडीने सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) व (२), (३) हे खरे नाही. 
     उींबरगव्हाण (ता.कळवण, जि.नामशक) हे नवननममात प्राथममक आरोग्य 
कें द्र दद.२७ िुल,ै २०१९ रोिी कायाजन्वत करण्यात आले आहे व त्यात २ 
वदै्यककय अधधकाऱ्याींसह इतर कमाचारी वगा कायारत आहेत व बा्यरुग्ण 
ववभाग ननयममत स्वरुपात चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मनोधेयच योजने पासून वपडीत मदहला ि बालिे िांधचत असल्याबाबत 

  

(६) *  २५१९   श्री.रोदहत पिार (िजचत जामखेड) :   सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या मनोधेया योिनेअींतगात वपडीत मदहला व बालके यापकैी 
िवळपास ४०० मदहला व ६२५ बालके त्याींच्या पत्यावर राहत नसल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, लैंधगक अत्याचारला बळी पडलेल्या मदहला आखण बालकाींच्या 
पनुवासनासा   शासनाने मनोधेया योिनेअींतगात प्रत्येकी १० लाख मींिूर केले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यातील पीडडत मदहला व बालके याींचे सध्याच े राहण्याच े
द काण शोधून त्याींना लाभ ममळवनू देण्यासा   शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) होय.  
(२) होय. 
     मनोधेया योिनेच्या सधुारीत शासन ननणाय मदहला व बाल ववकास 
ववभाग दद.३०.१२.२०१७ नसुार लैंधगक अत्याचाराला बळी पडलेल्या मदहला व 
बालकाींना प्रकरणननहाय रुपये ३ त े१० लाखापयतं अथासहाय्य अदा करण्याची 
तरतदू आहे. यानसुार जिल्हा ववधी सेवा प्राधधकरण याींचे मार्ा त प्रकरण 
ननहाय अथा सहाय्याची रक्कम ननजश्चत करण्यात येत.े 
(३) वपडीत मदहला व बालके याींचे सध्याचे रहावयाचे द काण शोधुन 
काढण्यासा   पोलीस ववभागास अवगत करण्यात आले असनू अशा वपडीताींचे 
राहण्याचे द काण शोधण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

राज्यात डेंग्यूची लागण होऊन रुग्णाांच ेहोत असलेले मतृ्यू 
  

(७) *  १८६८   श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे 
(नागपरू पजश्चम), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.मोहनराि हांबड े(नाांदेड 
दक्षक्षण), श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), 
श्री.सांजय रायमलुिर (मेहिर), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.सभुाष धोटे (राजूरा), श्री.लहू िानड े(श्रीरामपरू), िुमारी प्रणणती 
शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अतलु सािे 
(औरांगाबाद पिूच), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.राम सातपतु े
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(माळशशरस), श्री.विजयिुमार देशमखु (सोलापरू शहर उत्तर), श्री.राजशे एिड े
(मलिापरू) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वाढत ेशहरीकरण, अननयममत पाऊस आखण सततच्या बदलत्या 
वातावरणामळेु सन २०१४-२०१८ या पाच वषाात ३९१४१ रुग्णाींना डेंग्यचूी 
लागण होऊन त्यामध्ये २३० नागरीकाींचा मतृ्य ू झाल्याचे सन २०१९ मध्ये 
प्रदमशात झालेल्या राषरीय अहवालाद्वारे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ववदभाातील नागपरू, चींद्रपरू, गडधचरोली, वधाा, भींडारा, गोंददया 
या जिल्हयात डेंग्यगु्रस्त १३०१ रुग्णाींची नोंद होवनू त्यापेकी १० रुग्णाींचा 
मतृ्य ू झाल्याचे ददनाींक २ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास 
आले असनु, अमरावती शहर व ग्रामीण भागात डेंग्य ू या आिाराचा 
प्रशासनाच्या दलुाक्षामळेु मोठ्या प्रमाणात प्रसार झाल्याने गेल्या ५ मदहन्यात 
२१३ डेंग्यचूे पॉखझद्व्ह रुग्ण आढळून आले असल् याचे ददनाींक १४ नोव्हेंबर 
२०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, औरींगाबाद शहरात डेंग्यचू्या आिारामळेु ११ िणाींचा बळी 
गेला असतानाही शहरात औषध व धूरर्वारणी करण्यात येत नाही, तसेच 
मींगळवेढा (जि.सोलापरू) तालकु्यात ननसगाात बदलत्या वातावरणामळेु डेंग्य ू
सदृश्य रुग्णाींच्या सींख्येत वाढ होत असनू शासकीय रुग्णालयात ववववध 
चाचण्याींच्या अभावामळेु नागररकाींना मोठ्या प्रमाणात खािगी रुग्णालयात 
िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात रै्लावत असलेल्या डेंग्य ू आिाराला आळा 
घालण्याबाबत शासनाने कोणती तातडीची उपाययोिना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अशींत: खरे आहे. 
     ववदभाातील या सहा जिल्हयाींमध्ये एकूण १३०५ डेंग्य ू बाधधत रुग्ण 
आढळले असनू त्यापकैी ३ रुग्णाींचा मतृ्य ूझालेला आहे. 
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(३) औरींगाबाद शहरात सन २०१९ मध्ये डेंग्य ू आिारामळेु २ मतृ्य ू झालेले 
आहेत. महानगरपामलका कायाक्षेत्रात माहे सप् े्ंबर त ेनोव्हेंबर या कालावधीत 
७१,६६० ननवासी पररक्षते्रात औषध र्वारणी तर २७,०९४ ननवासी पररक्षते्रात 
धुरर्वारणी करण्यात आली आहे. तसेच बहुताींश ननवासी पररक्षेत्रात व्हेईकल 
माऊीं द्ींग धुर र्वारणी करण्यात आली आहे. तसेच मींगळवेढा (जि.सोलापरू) 
तालकु्यात सन २०१७ मध्ये-११, सन २०१८-१० तर सन २०१९ मध्ये-६ डेंग्यचूे 
रुग्ण आढळून आलेले आहेत. 
     राज्यातील डेंग्य ू दवुषत रुग्णाींच्या ननजश्चत ननदानासा   ४२ सेंद्नल 
से्ं स सा (प्रयोगशाळा) कायाान्वीत असनू या द काणी सवा ववषाणुिन्य आिाराींची 
मोर्त तपासणी केली िात.े 
(४) राज्यात कक्किन्य रोग ननयींत्रण कायारम माींतगात डेंग्य ू आिाराच्या 
प्रनतबींध व ननयींत्रणासा   खालील उपाययोिना ननयममतपणे राबववल्या 
िातात. 
• आरोग्य कमाचाऱ्यामार्ा त ननयममत ताप सवेक्षण. 
• उदे्रकाच्या द काणी िलद ताप रुग्ण सवेक्षण. 
• साथरोग उदे्रकाच्या प्रभावी व्यवस्थापनासा   जिल्हा पातळीवर शीघ्र 
प्रनतसाद पथके कायारत. 
• ताप रुग्णाींचे रक्तिल नमनेू घेऊन सेंन््ीनल हॉस्पी्ल येथील प्रयोगशाळेत 
मोर्त तपासणी. 
• राज्यात डेंग्य ू ववषाणिून्य तापाच्या ननदानासा   ४२ से्ं ीनल से्ं साची 
स्थापना व डासोत्पत्ती स्थानाींमध्ये गप्पीमासे सोडणे. 
• ननयममत कक्कशास्त्रीय सवेक्षण. 
• उदे्रकग्रस्त द काणी कक्कनाशकाची धूरर्वारणी 
• शासकीय तसेच खािगी वदै्यकीय व्यावसानयकाींचे डेंग्य ूरुग्ण व्यवस्थापन 
ववषयक कायाशाळेचे आयोिन. 
• डेंगी रुग्णाींना लक्षणाधारीत उपचार 
• सवा आरोग्य सींस्थाींना औषधे व इतर साधन सामगु्रीचा परेुसा परुव ा 
• १६ मे हा ददवस राषरीय डेंग्य ू ददवस म्हणून तसेच िुल ै मदहना डेंग्य ू
ववरोधी मदहना म्हणून सािरा करुन िनिागतृी करण्यात येत.े  
• शालेय डेंग्य ूिागतृी मोदहम. 
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• उदे्रकग्रस्त द काणी उपाययोिनाींच्या मागादशानासा   जिल्हा / ववभागीय / 
राज्यस्तरीय अधधकाऱ्याींच्या भे्ी. 
• ववववध माध्यमाींद्वारे िनतसे आरोग्य मशक्षण 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

राज्यातील धरणाांना निीन उपिरणे बसविण्यािररता  
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(८) *  २६३८   श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मो   व मध्यम २९६ िुन्या धरणाींमध्ये िुने दोष व त्रु् ी 
तसेच प्रमखु ७७ धरणाींमधील ननम्याहून अधधक उपकरणे ननकामी झाल्याची 
बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास राज्यातील धरणाींच्या सरुक्षेबाबत दखल घेऊन सदरहू धरणाींचे 
दोष व त्रु् ी दरू करुन व नववन उपकरणे बसववण्याकररता तातडीने ननधी 
उपलब्ध करुन सदरहू काम ेववनाववलींब करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप शासनाने कायावाही केली नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) धरण दरुुस्तीसा   उपलब्ध होणा-या ननधीतनू धरण सरुक्षक्षततचे्या 
अनषुींगाने प्रथम प्राधान्याने कामे हाती घेण्यात येतात. उखणवा/त्रु् ी दरुुस्त 
करुन घेण्यात येतात. 
     बींद असलेल्या उपकरणाींच्या दरुुस्तीचे कामे व नवीन उपकरणे 
बसववण्याची कामे क्षेबत्रय मागणीनसुार उपकरणे सींशोधन ववभागामार्ा त केली 
िातात.तसेच राज्यातील १४० प्रकल्पाींचा समावेश DRIP II & III या कें द्र 
शासनाच्या िागनतक बँक अथा सहाय्यीत योिनेत करण्याचे ननयोिन आहे. 
उपकरणे बींद असल्याने धरण सरुक्षेला गींभीर धोका झाला आहे अशी 
सद्य:जस्थती नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िोिणातील रत्नाधगरी, रायगड ि शसांधदुगुच जजल््यातील पयचटिाांच्या 
सुरक्षेसाठी नेमण्यात आलेल्या जीिरक्षिाांच्या नेमणुिा रद्द िेल्याबाबत 

  

(९) *  ७   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), डॉ.भारती 
लव्हेिर (िसोिा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईसह कोकणातील सवा ककनाऱ्याींवर पया् काींच्या सरुक्षेबाबत 
उपाययोिना करण्याच्या सचूना राज्याच्या पया् न ववभागाने ददल्या असनू 
मसींधुदगुा जिल््यातील १३ समदु्रककनारे धोकादायक असनू प्रत्येक ककनारी २ 
या प्रमाणे २६ िीवरक्षकाींची नेमणकू करुन त्याींना दरमहा ६०००/- रुपये 
मानधन देण्याचे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने िनदहत याधचका रम .८९/२०१० 
अन्वये शासनास ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोकण ग्राममण पया् न ववकास कायारम म या योिनेतनू माहे 
माचा, २०१८ पयतं िीवरक्षकाींना मानधन देण्यात आले असनू त्यानींतर 
मानधन देण्यासा   ननधी उपलब्ध न झाल्याने सींबींधधत ग्रामपींचायतीने माहे 
एवप्रल, २०१८ पासनू िीवरक्षकाींना मानधन अदा केलेले नसल्याने, 
िीवरक्षकाींचे मानधन व ववमा सींरक्षण देण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ७ 
िानेवारी, २०२० रोिी मा.ग्रामववकास मींत्री याींच्याकड े लेखी ननवेदनाव्दारे 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक पया् न स्थळी लावण्यात येणारे धोक्याच्या सचूना 
देणारे र्लक सींबींधधत ववभागातील शासकीय यींत्रणाींनी र्क्त ककनाऱ्यावर 
लावले असनू बऱ्याच द काणी कायमस्वरुपी र्लक लावण्यात आलेले नाहीत, 
तसेच कोकणातील रत्नाधगरी, रायगड व मसींधुदगुा या तीनही जिल््यातील 
िीवरक्षकाींच्या नेमणुका शासनाने रद्द केल्यामळेु मागील वषाभरापासनू 
पया् काींच्या सरुक्षचेा प्रश्न ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पया् काींच्या सरुक्षेबाबत तातडीने उपाययोिना करण्यासह 
िीवनरक्षकाींना ननयमीत मानधन अदा करण्यासा   ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१) अींशत खरे आहे. तथावप, पया् न व साींस्कृनतक काया 
ववभागाच्या दद.८/९/२००६ रोिीच्या शासनननणायानसुार िीवरक्षकाींची नेमणूक 
करण्याचे आदेश प्राप्त होत.े त्यानसुार ववभागाच्या दद. २९/९/२०१६ रोिीच्या 
शासनननणायानसुार ३४ समदु्रककनाऱ्यावर प्रती िीवरक्षक रु.६०००/- इतके 
मानधन देण्याचा ननणाय झाला आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मस ींधुदगुा जिल्हयातील पया् न स्थळी धोक्याच्या सचुना देणारे 
कायमस्वरूपी र्लक लावण्यात आलेले आहेत. तसेच, रत्नाधगरी, रायगड व 
मसींधुदगुा या तीन जिल््यातील िीवरक्षकाींच्या नेमणकुा शासनाने रद्द केलेल्या 
नाहीत. परींत,ु काही ग्रामपींचायतीींचे उत्पन्न कमी असल्याने तथेील 
िीवरक्षकाींचे मानधन देता आलेले नाही, ही वस्तजुस्थती आहे. 
(४) ववभागाच्या दद.०३ ऑगस््, २०१७ रोिीच्या शासन ननणायान्वये 
रत्नाधगरी, पालघर, रायगड व मसींधुदगुा या ४ जिल््यातील एकूण ३८ 
समदु्रककनाऱ्यावरील प्रत्येकी २ िीवरक्षकाींना (एकूण ७६ िीवरक्षक) प्रती 
िीवरक्षक रूपये ६०००/-इतके मानधन एक ववशषे बाब म्हणून एकूण 
रू.५४,७२,०००/- इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. तसेच सदर 
शासन ननणायान्वये एवप्रल, २०१८ वषाापासनू सींबींधधत ग्रामींपचायतीींनी 
िीवरक्षक मानधनासा   स्वउत्पन्नातनु तरतदु करावी असा ननणाय घेतला 
आहे. त्यामळेु शासनाकडून एवप्रल, २०१८ पासनू िीव रक्षकाींना मानधन अदा 
करण्यात आलेले नाही, ही वस्तजुस्थती आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

वपांळझ े(ता.शभिांडी, जज.ठाणे) ग्रामपांचायतीतील रस्त्याच े 
िाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत 

  

(१०) *  २३८   श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी पजश्चम) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वप ींळझे (ता.मभवींडी, जि. ाणे) ग्रामपींचायतीतील सावरपाडा, बींदरपाडा, 
नींबरपाडा, वारणापाडा, अडगापाडासह आदी आददवासी गाव पाड्याींवर 
िाण्यासा   जिल्हा पररषदेमार्ा त एमएमआरडीएच्या माध्यमातनू ८० लाख 
रुपये खचा करुन सन २०१८ मध्ये करण्यात आलेला रस्ता वषाभरातच माहे 
ऑगस््, २०१९ मध्ये वाहून गेला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ननकृष् बाींधकाम झाल्या प्रकरणी स्थाननक 
नागररकाींनी  ेकेदार व सींबींधधत अधधकारी याींच्यावर कारवाईची मागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननवदेनाच्या अनषुींगाने  ेकेदाराला काळ्यायादीत 
्ाकण्यात आल ेआहे काय व त्याच्यावर काय कारवाई करण्यात आली आहे, 
तसेच याची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) मभवींडी तालकु्यातील वपळींझ ेबेंदरपाडा नींबरपाडा भवरपाडा हा रस्ता 
ग्रामीण मागा रम . १०० दिााचा असनू या रस्त्याची एकूण लाींबी ३.०० कक.मी. 
आहे. सदर रस्त्याच्या  सा.रम . ०/०० त े १/६०० या पषृ भागाच े
मिबतुीकरणाचे काम एम.एम.आर.डी.ए. बा्य रस्त े सधुारणा अींतगात 
करण्यात आलेले आहे. 
     सदरचे काम अींदािपत्रकात समाववष् असलेल्या बाबीींनसुार 
दद.३०.३.२०१८ रोिी पणूा करण्यात आले होत.े तथावप माहे िुल ैव ऑगस्् 
२०१९ मधील अनतवषृ्ीतील परुामळेु सा.रम . ०/७०० त े १/२०० मधील 
साधारणत: ३१.०० मी्र लाींबीतील रस्ता वाहून गेला आहे. उवारीत रस्ता 
सजुस्थतीत आहे. अनतवषृ्ीमळेु बाधधत झालेल्या उपरोक्त रस्त्याचे काम 
३०५४ २४१९  रस्त ेव पलु दरुुस्ती परररक्षण कायारम म सन २०१९-२० अींतगात 
प्रस्ताववत करण्यात आलेले आहे. 
     तसेच अनतवषृ्ीमळेु रस्ता बाधधत झाला असल्याने सींबींधीत  ेकेदारावर 
कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राजीि उपसा शसांचन (ता.चामोशी, जज.गडधचरोली) योजनेला  
ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(११) *  ३३१९   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भेंडाळा (ता.चामोशी, जि.गडधचरोली) गावािवळ वनैगींगा नदीवर रािीव 
ऊपसा मस ींचन योिना मींिूर करण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मस ींचन योिना कायााजन्वत झाल्यास या क्षेत्रातील 
शतेकऱ् याींना त्याचा मो ा लाभ होऊन हिारो हेक््र िमीन मसींचनाखाली 
येण्यास मदत होईल, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रािीव ऊपसा मस ींचन योिना मींिूर असनूही अिून पयतं 
त्यावर कोणतहेी काम झाललेे नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू योिना तातडीने कायााजन्वत करण्यासा   शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) नाही.  
     सदर योिना अन्वेषणाधीन आहे. 
(२) गडधचरोली जिल्हयातील चामोशी तालकु्यातील भेंडाळा गावािवळ वनैगींगा 
नदीवर रािीव उपसा मस ींचन योिना प्रस्ताववत असनू अन्वेषणाधधन आहे व 
अद्याप प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेत आलेली नाही. 
     या योिनेमळेु गडधचरोली जिल्हयातील चामोशी तालकु्यातील एकूण 
६१०४ हे. क्षते्रास मसींचन प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) सदर योिना अन्वेषणाधधन आहे. सदर योिनेचा सववस्तर प्रकल्प 
अहवाल तयार करून प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेनींतर राज्याच्या 
आथोपाया जस्थतीनसुार योिना कायााजन्वत करणे शक्य आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
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महाराष्ट्र जलसांधारण महामांडळाने लघु पाटबांधारे तलािाची िामे    
वप्र-क्िाशलकफिेशन ननविदा प्रक्रीयेत अहचता न तपासता ददल्याबाबत 

  

(१२) *  ६०२२   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औींध (जि.पणेु) येथील वॉ्रफ्रीं ् कन्स्रक्शन प्रा.मल. या कीं पनीला 
िलसींधारण महामींडळ, महाराषर राज्य, मुींबई याींचेकडील वगा-१ अींतगात सन 
२००८ त े२०१४ या कालावधीमध्ये एकूण २९ लघ ुपा्बींधारे तलावाची कामे 
देण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िलसींधारणाची कामे देताना ननववदा प्रकरम येमध्ये          
वप्र-क्वामलकर्केशन े्ंडररींग कररता अहाता तपासणीसा   कीं पनीची गेल्या ५ 
वषाातील आधथाक उलाढाल, कीं पनीची ताींबत्रक क्षमता व कीं पनीची याींबत्रक 
क्षमता तपासण्यात येत असताना सदर कीं पनीची वप्र-क्वामलकर्केशन े्ंडररींग 
मध्ये अहाता न तपासता सदरच्या ननववदा प्रकरम येमध्ये शासकीय अधधकारी 
याींनी अथापणूा व्यवहार करुन सदरची कामे देण्यात आली आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू कीं पनीने न केलेल्या कामाची व त्यासा   न वापरल्या 
गेलेल्या मालाची खचाामध्ये नमदू करुन त्यासींदभाात कोणतीही माल खरेदीची 
देयके सादर न करता शासनाकडून करोडो रुपये प्राप्त केले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींपणूा गरैव्यवहाराची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
त्यात काय आढळून आले, 
(५) असल्यास, चौकशीनसुार सींबींधधत दोषी अधधकारी, कमाचारी व 
कीं त्रा्दाराींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच या 
प्रकरणाची सद्यःजस्थती काय आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि गडाख : (१) अींशत: खरे आहे. 
     महाराषर िलसींधारण महामींडळाींतगात सन २००८ त े २०१४ या 
कालावधीत  एकूण  २४  योिनाींच्या  ननववदाींची  काम ेस्पधाात्मक पध्दतीने  
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वॉ्रफ्रीं ् कन्स्रक्शन प्रा.मल., पणेु याींना प्रदान झालेली आहेत. या व्यनतरीक्त 
एक काम िलसींपदा ववभागाकडून ननववदा प्रकरम या पणूा करुन िलसींधारण 
ववभागास हस्ताींतरीत झाललेे आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
     तत्कामलन कायापध्दतीनसुार ज्या कामाची ननववदा ककीं मत रुपये ३.०० 
को्ी पके्षा अधधक आहे अशा कामाींची ननववदा कायावाही वप्र-क्वॉलीकर्केशन 
नसुार करण्यात येत होती. उपरोक्त २५ कामाींपकैी १७ कामाींबाबत तत्कालीन 
ननववदा पवूा अहाता मलु्याकन सममतीने ननववदा पवूा अहाता तपासनू मशर्ारस 
केल्यानसुार पात्र  रलेल्या सवा  ेकेदाराींचे ननववदा देकार पजुस्तका उघडून 
त्यातील ननम्नतम देकार असलेल्या  ेकेदाराची ननववदा स्वीकृत करण्यात 
आली आहे. उवाररत ७ कामापकैी प्रत्येक काम रुपये ३.०० को्ी पेक्षा कमी 
ककीं मतीच े असल्यामळेु तत्कालीन कायापध्दतीनसुार या कामाींना ननववदापवूा 
अहाता मलु्याींकनाची आवश्यकता नसल्याने या ७ कामाींच्या ननववदा 
स्पधाात्मक ननववदेअींतगात ननम्नतम देकारानसुार स्वीकृत करण्यात आल्या 
आहेत.  
(३) हे खरे नाही 
     अशा प्रकारची कोणतीही देयके अदा करण्यात आलेली नाहीत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
  

मौजे असदपूर (ता.अचलपूर, जज.अमरािती) येथील अांशतः बुडीत 
गािठाणातील घरे निीन पुनिचशसत गािठाणात घेण्याबाबत 

  

(१३) *  ५६२७   श्री.बळिांत िानखड े (दयाचपरू) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रभागा बॅरेि बहृत लघ ुप्रकल्पाअींतगात असदपरू व शहापरू ही दोन गावे 
बाधधत होणार असनू असदपरू येथील ग्रामस्थाींच्या मागणीनसुार त्याींची घरे 
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बडुीत क्षेत्राच्या रेषबेाहेर काळ्या मातीच्या थरावर असल्याने प्रकल्पामध्ये 
पाणी िमा झाल्यास त्याींच्या घराींना धोका ननमााण होणार असल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ग्रामस्थाींच्या मागणीनसुार उपाध्यक्ष ववदभा पा्बींधारे 
ववकास महामींडळ आखण जिल्हाधधकारी, अमरावती याींच्या अध्यक्षतखेाली 
ददनाींक १० िानेवारी, २०१९ रोिीच्या ब ैकीत झालेल्या ननणायानसुार ववशषे 
बाब म्हणून घराींचे पनुवामसत गाव ाणात समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
माहे िून, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान कायाकारी सींचालक, ववदभा पा्बींधारे 
ववकास महामींडळ, नागपरू याींचेकड ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मौिे असदपरू येथील अींशतः बडुीत गाव ाणातील 
नदीका ावरील ७३ घरे नवीन पनुवामसत गाव ाणात घेण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) हे अशींत: खरे आहे. 
     चींद्रभागा बॅरेि बहृत लघ ुप्रकल्पाींतगात असदपरु व शहापरु ही दोन गावे 
बाधधत होणार आहेत. 
     असदपरू येथील बडुीत क्षते्राच्या रेषबेाहेरील घराींना कोणताही धोका 
सींभवत नाही असे ननदशानास आले आहे. 
(२) आखण (३) हे खरे आहे. 
     ग्रामस्थाींच्या मागणीनसुार तसेच तत्कालीन मा.उपाध्यक्ष,ववदभा 
पा्बींधारे ववकास महामींडळ, नागपरु याींची दद. १०.०१.२०१९ च्या ब ैकीतील 
ननदेशान्वये, ववशषे बाब म्हणुन  असदपरू येथील बडुीत क्षेत्र रेषबेाहेरील ७३ 
घराींचा पनुवामसत गाव ाणामध्ये समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव ववदभा 
पा्बींधारे ववकास महामींडळास दद.१२.०४.२०१९ रोिी सादर करण्यात आला 
होता. त्यावर महामींडळाने दद.०४.०५.२०१९ चे पत्रान्वये काही मदु्याींच े
अनपुालनाकररता मखु्य अमभयींता, िलसींपदा ववभाग, अमरावती याींना परत 
केला. 
     तद्नींतर सदर प्रस्ताव ववशषे बाब म्हणुन पनुवासन प्राधीकरणाकड े
सादर करण्यास ननयामक मींडळाची मान्यता देण्यास्तव दद. २८.०१.२०२० 
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रोिीच्या ननयामक मींडळाच्या ७७ व्या ब ैककत ववचाराथा सादर करण्यात 
आला आहे. सदर ब ैकीचे इनतवतृ्त मान्य झाल्यानींतर पढुील कायावाही 
करण्यात येईल. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
  
साांगली जजल्हयातील तािारी उपसा शसांचन योजनेची शतेिऱ याांिडील 

थिीत पाणीपट्टी माफ िरण्याबाबत 
(१४) *  ४३८२   श्री.विक्रमशसांह सािांत (जत) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जिल्हयातील ताकारी उपसा मस ींचन योिनेची शतेकऱ् याींकड े सन 
२००२ पासनू ६४ को्ी रुपयाींची पाणीपट्टी थकीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु प्रशासनाने ही रक्कम सींबींधधत शतेकऱ् याींच्या ७/१२ 
उता-याींवर बोिा म्हणून चढवण्यासा   कायावाही सरुु केल्याने येथील 
शतेकऱ् याींना अनेक अडचणी येणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू शतेकऱ्याींची थकीत पाणीपट्टी मार् करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे.  
     रु.१०९.४६ को्ी पाणीपट्टी आकारणीपकैी समुारे रु.४५.७८ को्ी इतकी 
वसलूी करण्यात आली असनू रु.६३.६८ को्ी इतकी पाणीपट्टी रक्कम थककत 
आहे. यामध्ये वीि देयकाचा समावेश आहे.   
(२) नाही.  
     अशी कोणतीही कायावाही प्रस्ताववत नाही.  
(३) व (४) ताकारी उपसा मसींचन योिनेची थकीत पाणीपट्टी मार् करणेबाबत 
कायावाही केलेली नाही. पाणीपट्टी मार् करणेबाबत शासनाचे कोणतहेी धोरण 
नाही. त्यामळेु ववलींबाचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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जानशी (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथील  
आरोग्य उपिें द्र बांद असल्याबाबत 

  

(१५) *  ८०   श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननवेली ग्रामपींचायत कायाक्षेत्रातील िानशी (ता.रािापरू, जि.रत्नाधगरी) 
येथील आरोग् य उपकें द्राच्या इमारत बाींधकामाकररता लाखो रुपये खचा केलेले 
असताना सदरहू आरोग् य उपकें द्र गेली अडीच वष े कमाचारी नसल्याने बींद 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरोग्य उपकें द्र बींद असल्याबाबत शासनाने चौकशी केली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार ववनावापर पडून असलेले िानशी आरोग्य उपकें द्र 
सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) नाही. 
(२) सदर उपकें द्रातील आरोग्य सेवक  (मदहला) व आरोग्य सेवक (परुुष) याींची 
बदली झाल्याने त्याद काणी िवळच्या उपकें द्रातील आरोग्य सेवक  (मदहला) व 
आरोग्य सेवक (परुुष) याींचकेड ेिानशी उपकें द्राचा अनतररक्त कायाभार देण्यात 
आलेला आहे. त्यामळेु सदर आरोग्य सेवक  (मदहला) व आरोग्य सेवक (परुुष) 
हे त े िानशी उपकें द्रामध्ये ये-िा कर्रती करीत असतात, त्यामळेु सदर 
उपकें द्रामध्ये लसीकरण ककीं वा इतर राषरीय आरोग्य कायारम म व्यवजस्थतररत्या 
राबववल्या िातात. 
(३) राज्याच्या मेगाभरती-२०१९ अींतगात सवा जिल्हा पररषदेकडील आरोग्य 
सेवक (मदहला) व आरोग्य सेवक (परुुष) ही पदे भरण्याची कायावाही सरुु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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उस्मानाबाद जजल््यात मुख्यमां्ी ग्रामसडि योजने अांतगचत 
ननिृष्ट्ट दजाचची िामे झाल्याबाबत 

  

(१६) *  ५७४३   श्री.िैलास घाडगे पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाद जिल््यात सन २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या तीन 
आधथाक वषाात मोठ्या प्रमाणात मखु्यमींत्री ग्रामसडक योिने अींतगात नवीन 
रस्ता सधुारण्याची कामे झाली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सवा कामे ननकृष् व दिााहीन झाली असल्याने 
स्थाननक लोकप्रतीननधी याींनी या ववभागाचे मखु्य अमभयींता, पणेु याींना माहे 
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान पत्राद्वारे या तीन वषाात झालेल्या सवा 
कामाींची रे्र तपासणी राज्य गणु दक्षता व ननयींत्रण पथका कडून करावी 
अशी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने मखु्य अमभयींता, पणेु व राज्य 
गणुवत्ता पथकाने यावर काय कायावाही केली तसेच त्यानसुार ननकृष् दिााच े
काम करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर मागणीच्या अनषुींगाने सदर कामाींची रे्रतपासणी करण्याबाबत 
राज्य गणुवत्ता समन्वयक याींना कळववण्यात आले आहे. सदर कामाची 
रे्रतपासणी करण्याकरीता राज्य गणुवत्ता ननररक्षकाींची नेमणुक केली असनू 
दद. २५.०२.२०२० पासनू त्याींचा तपासणी दौरा ननयोजित आहे. तपासणीअींती 
प्राप्त अहवालाच्या आधारे पढुील कायावाही करण्याचे ननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िसई (जज.पालघर) तालुक्यातील आगाशी, िामण, पारोळ आणण 
भाताणे प्राथशमि आरोग्य िें द्राांची झालेली दरुिस्था 

(१७) *  ६०४७   श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल्हा पररषदेच्या अींतगात येत असलेली वसई तालकु्यातील 
आगाशी, कामण, पारोळ आखण भाताणे या चार प्राथममक आरोग्य कें द्राींच्या 
बाींधकामाींना ५० वषांहून अधधक काळ झाला असल्याने सदर इमारती 
मोडकळीस आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या चारही प्राथममक आरोग्य कें द्रात बालरोग तज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ, 
भलुतज्ञ आखण इतर वदै्यकीय अधधकारी व कमाचारी त्याचप्रमाणे सोनोग्रार्ी 
मशीन, एक्सरे मशीन, डायलासीस कें द्र इत्यादी सोई-सवुवधाींचा अभाव आखण 
औषधाींचा तु् वडा भासत असल्याने या चारही प्राथममक आरोग्य कें द्राींसा   
आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी स्थाननकाींनी ददनाींक ६ 
िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदनाद्वारे मा.मखु्यमींत्री 
महोदयाींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ननवेदनाच्या अनषुींगाने उपरोक्त प्रकरणी शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही. 
     चार प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या बाींधकामास झालेली वष ेपढुील प्रमाणे 
आहेत :- आगाशी २२ वषा, कामण २६ वषा, पारोळ ३३ वषा आखण भाताणे ३४ 
वषा. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
     प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या ननकषानसुार या द काणी तज्ञ डॉक््राींची 
पदे मींिूर नाहीत तसेच सोनोग्रार्ी/एक्स-रे मशीन व डायलेसीस च्या 
सवुवधाही उपलब्ध नसतात. प्राथममक आरोग्य कें द्रामध्ये सवा प्रकारचा 
औषधसा ा मबुलक प्रमाणावर उपलब्ध आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
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िुसुांबा (ता.जज.धळेु) येथील रॉमा िेअर सेंटरच े 

बाांधिाम िरण्याबाबत 
  

(१८) *  ५५५६   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड 
दक्षक्षण), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.सभुाष धोटे (राजूरा), श्री.वििास ठािरे 
(नागपरू पजश्चम), श्री.विक्रमशसांह सािांत (जत), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू), 
श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुसुींबा (ता.जि.धुळे) येथे रॉमा केअर से्ं र मींिूर झाले असनू ननधी 
अभावी सदर रॉमा केअर से्ं रचे बाींधकाम सरुु झालेले नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर रॉमा केअर से्ं रच्या बाींधकामासा   तातडीने ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) राज्यातील रॉमा केअर यनुन्ची व्यवहायाता तपासनू धोरण ननजश्चत 
करण्यासा   सममती स्थापन करण्यात आली आहे. सदर सममतीचा अहवाल 
शासनास प्राप्त झाला असनू सममतीच्या अहवालावर आयकु्त, आरोग्य सेवा 
याींचे अमभप्राय मागववण्यात आले आहेत. आयकु्त, आरोग्य सेवा याींच े
अमभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर रॉमा केअर यनुन्बाबतचे धोरण ननजश्चत 
करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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जजल्हा पररषद सािचजननि बाांधिाम उपविभाग (ता.माळशशरस, 
जज.सोलापूर) येथील उपअशभयांता, शाखा अशभयांता  

याांनी िेलेला गैरव्यिहार 
  

(१९) *  ७८६   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जिल्हा पररषद सावािननक बाींधकाम उपववभाग (ता.माळमशरस, 
जि.सोलापरू) येथील उपअमभयींता, शाखा अमभयींता याींनी सन २०१७-१८ व 
२०१८-१९ मध्ये तालकु्यात ग्ार, रस्त े काँकरम ्ीकरण, देखभाल दरुुस्तीची 
आखण २५१५ ची कामे अत्यींत ननकृष् दिााची करुन लाखो रुपयाींचा 
गरैव्यवहार केला असल्याचे माहे िुल,ै २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने तातडीने चौकशी करुन दोषी 
अधधकारी व  ेकेदार याींच्यावर कारवाई करावी यासा   तथेील नागरीकाींनी व 
सामाजिक सींघ्नाींनी ददनाींक १५ ऑगस्् २०१९ रोिी पींचायत सममती 
माळमशरस येथ ेबेमदुत धरणे आींदोलन केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, त्यानसुार सदर प्रकरणातील दोषी असणाऱ्या अधधकारी व 
 ेकेदार याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही. तथावप, रम ाींनतकारी सींघषा याींचा तरम ार 
अिा दद.०९.०८.२०१९ रोिी प्राप्त झाला होता. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) जिल्हा पररषद सोलापरू याींच्याकडून चौकशी करण्यात आली असनू, सदर 
प्रकरणी सींबींधधत अधधकारी दोषी आढळलेल ेनाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िधाच जजल््यातील शतेिरी शसांचना पासून िांधचत असल्याबाबत 
  

(२०) *  ५२९४   श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वधाा जिल््यातील शतेक-याींच्या बाींधापयतं पाणी पोहचण्याकररता कालवे 
व ववतरीका तयार करण्यात आलेल्या असतानाही देखभाल व दरुुस्तीकड े
शासनाचे दलुाक्ष झाल्याने शतेकरी मस ींचना पासनू वींधचत असल्याची बाब माहे 
िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िानकी देवी बिाि ग्रामववकास सींस्थेंने पा् पनुवासन प्रकल्प 
व देखभाल दरुुस्ती प्रकल्पाचे काया हाती घेतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन त्यानषुींगाने शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) िानकी देवी बिाि ग्रामववकास सींस्थेने Corporate Social 
Responsibility (CSR) ननधीतनू पोथरा मध्यम प्रकल्पाच्या धचचघा् 
ववतरीकेच्या १०० हे. क्षेत्रात पा् पनुवासन प्रकल्पाींअींतगात देखभाल दरुुस्तीची 
आवश्यक कामे माहे डडसेंबर २०१९ मध्ये पणूा केलेली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

मौजा रोहणा (ता.आिी, जज.िधाच) येथील भोलेश्िरी  
नदीिर पूल बाांधण्याबाबत 

(२१) *  ६५७३   श्री.दादाराि िेचे (आिी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिा रोहणा (ता.आवी, जि.वधाा) येथील भोलेश्वरी नदीवरून नागापरू 
वस्तीकड े िाण्या-येण्याचे दृष्ीने नदीवर पलू होण्याकररता पत्राद्वारे मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, भोलेश्वरी नदीवरून नागापरू वस्तीकड ेिाणाऱ्या पलू ननमीती 
करण्यासा   शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, त्याचे 
स्वरूप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) अशा प्रकारची मागणी प्राप्त झाल्याचे आढळून येत 
नाही. 
(२) व (३) आवी तालकु्यातील राषरीय महामागा रम .३४७ अ पासनू रोहणा हे 
गाव १२५ मी्र अींतरावर आहे. महामागाापासनू गावात िाण्यासा   पलु 
अजस्तत्वात आहे. रोहणा ग्रामपींचायतीमध्ये नागापरू मौिा असनू तथे े
ग्रामपींचायत कायाालय आहे. नागापरू मौिा लगत राषरीय महामागा व गावात 
िाणारा रस्ता आहे. 
     सद्य:जस्थतीत भोलेश्वरी नदीवर राषरीय महामागाावर एक व गावात 
िाणाऱ् या रस्त्यावर एक असे दोन पलु अजस्तत्वात आहेत. व या दोन 
पलुाींमधील अींतर २०० मी्र आहे. प्रश्नाधीन पलु हा अजस्तत्वात असलेल्या 
पलुापासनू र्क्त ६०.०० मी्र अींतरावर असल्याने येथे  नव्याने पलु 
बाींधण्याची आवश्यकता नाही. 

----------------- 
  

पाली (ता.सुधागड, जज.रायगड) येथील ग्रामीण  
रूग्णालयाच ेबाांधिाम पूणच िरणेबाबत 

(२२) *  २०४९   श्री.रविशठे पाटील (पणे) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाली (ता.सधुागड, जि.रायगड) येथे मागणी व वाढत्या लोकसींख्येनसुार 
प्राथममक आरोग्य कें द्राचे शे्रणीवधान करून ग्रामीण रूग्णालयात रूपाींतर करुन 
भमुीपिून झाले असतानाही अद्याप रूग्णालयाच्या इमारतीचे बाींधकाम सरुु 
झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाली येथील ग्रामीण रूग्णालयात येणाऱ्या सधुागड 
तालकु्यातील १०६ गावे व वस्त्या असलेल्या आददवासी बहुल क्षते्रातील गरीब, 
कष्करी शतेमिूर वगाास औषधोपचाराींपासनू वींधचत रहावे लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर ग्रामीण रूग्णालयाचे बाींधकाम सरुु करुन तातडीने पणुा 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
(२) पाली येथे प्राथममक आरोग्य कें द्र कायााजन्वत आहे. तथेे उपचाराथा 
आलेल्या रुग्णाींवर प्राथममक उपचार केले िात आहेत. 
(३) पाली ता. सधुागड ग्रामीण रुग्णालयाचे मखु्य इमारत व ननवासी गाळे 
बाींधकामाचे अींदािपत्रक व आराखड ेसन २०१५-१६ च्या दरसचूीवर आधाररत 
होत.े सदर अींदािपत्रक सद्याच्या दरसचूीवर आधाररत तयार करुन सादर 
करण्याबाबत आरोग्य सेवा आयकु्तलयास कळववण्यात आले असनू पढुील 
कायावाही सरुु आहे. सधुाररत अींदािपत्रक प्राप्त झाल्यानींतर ननधीच्या 
उपलब्धतनेसुार प्रशासककय मान्यता देण्याबाबत कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

प्रिाश इज्स्टट्युट ऑफ मेडडिल साय्स ॲण्ड ररसचच सेंटर 
(ता.इस्लामपूर, जज.साांगली) महाविद्यालय ि  

रुग्णालयाच्या गैरिारभाराबाबत 
  

(२३) *  ५६५२   श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) (नाशशि पजश्चम), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), 
श्री.सांददप क्षक्षरसागर (बीड) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रकाश इजन्स््ट्यु्  ऑर् मेडडकल सायन्स ॲण्ड ररसचा से्ं र 
(ता.इस्लामपरू, जि.साींगली) या महाववद्यालय व रुग्णालयाच्या 
गरैकारभाराबाबत तथेे मशक्षण घेणाऱ्या ववद्यार्थयांनी केलेल्या तरम ारीनसुार 
शासनाने चौकशी सममती नेमली असल्याचे ददनाींक २५ िानेवारी, २०२० रोिी 
वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या सममतीमध्ये वदै्यकीय मशक्षण सींचालक डॉ.तात्याराव 
लहाने, िे.िे. समहु रुग्णालयाच्या पॅथॉलॉिी ववभागाचे प्रमखु डॉ. सींिय 
बबिबे व िी.एस.मेडडकल कॉलेिच्या सिारी ववभागाचे प्रमखु डॉ.रािीव 
सातोसकर याींचा समावेश होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रस्ततु सममतीने सदर रुग्णालय व महाववद्यालयात केलेल्या 
पाहणीत ४० डॉक््राींच्या कर्ीं गर वप्र ींन््चे मोल्ड बनवनू त्याद्वारे या 
डॉक््राींच्या हिेऱ्या दाखववल्या िात असल्याचे, बोगस रुग्ण आढळल्याच े
तसेच अनेक वॉडााना कुलपू लावनू वॉडा बींद जस्थतीत असल्याचे तसेच 
महाववद्यालय व रुग्णालय प्रशासनाने चौकशीस सममतीस सहकाया करण्याचे 
नाकारल्याचे चौकशी सममतीने अहवालात नमदू करुन सदर सींस्थचेे कॉलेि 
चालववण्याची परवानगी व प्रमाणपत्र रद्द करावे अशी शासनास मशर्ारस केली 
असल्याचेही ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे, 
(४) असल्यास, अहवालात नमदू करण्यात आलेल्या मशर्ारशीनसुार 
सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) होय हे अींशत: खरे आहे. 
     प्रकाश इजन्स््ट्यु्  ऑर् मेडडकल सायन्स ॲन्ड ररसचा से्ं र, 
(ता.इस्लामपरू, जि.साींगली) या खािगी ववनाअनदुाननत वदै्यकीय 
महाववद्यालयात मशक्षकाींची हिेरी लावण्यासा   बो्ाींचे  से मोल्ड तयार 
करुन वापरले िातात तसेच तथे े आींतररुग्ण म्हणून दाखवलेल े रुग्ण त्या 
पत्यावर राहत नसल्याची तरम ार सींचालक, वदै्यकीय मशक्षण आखण सींशोधन, 
मुींबई याींना प्राप्त झाली होती.  सदर तरम ारीींची दखल घेवनू सींचालक 
याींच्यामार्ा त चौकशी सममती ग  त करण्यात आली होती. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
     प्रस्ततु सममतीने सदर रुग्णालय व महाववद्यालयाची पाहणी केली 
असता काही वॉडााना कुलपू लावनू वॉडा बींद जस्थतीत असल्याचे तसेच 
महाववद्यालय व रुग्णालय प्रशासनाने चौकशी सममतीस सहकाया करण्याच े
नाकारल्याचे चौकशी सममतीने अहवालात नमदू केले आहे. 
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(४) सींचालक, वदै्यकीय मशक्षण आखण सींशोधन, मुींबई याींनी दद.२२.०१.२०२० 
रोिीच्या पत्रान्वये शासनास अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवालावर 
पढुील कायावाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

ग्रामपांचायत िोशशांबी (ता.शभिांडी, जज.ठाणे) (िाळिस) भातसा नदी 
पा्ात विनापरिानगी शसमेंट िााँकक्रट बाांधिाम िेल्याबाबत 

(२४) *  ५१७१   श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रामपींचायत कोमश ींबी (ता.मभवींडी, जि. ाणे) (वाळकस) भातसा नदी पात्रात 
बेकायदा बाींधकामे व बो्ीसा   मसमें् बोगदा बनववण्याबाबत ग्रामपींचायत व 
भातसा प्रकल्प कायाकारी अमभयींता, जिल्हाधधकारी,  ाणे याींची कोणतीही 
पवूापरवानगी (बबनशतेी आदेश) न घेता थे् नदी पात्रात मसमें् काँकरम ् 
बेकायदा बाींधकाम केले असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, तदनसुार उक्त बाींधकाम ननषकासीत करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे : (१) होय. 
(२) व (३) या सींदभाात उपववभागीय अधधकारी, मभवींडी याींचेकड ेतरम ार अिा 
प्राप्त झाला असनु, सदर द काणी ववना परवाना बाींधकाम आढळून आल्याने 
महाराषर िममन महसलु अधधननयम, १९६६ व महाराषर प्रादेमशक व नगर 
रचना अधधननयम, १९६६ मधील तरतदुीनसुार आवश्यक ती कायावाही 
करणेसींदभाात जिल्हाधधकारी,  ाणे कायाालयाने तहमसलदार, मभवींडी याींना 
कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ढिळी (ता.शमरज, जज.साांगली) येथील  
ग्रामपांचायतीत झालेला गरैव्यिहार 

  

(२५) *  ५९२९   डॉ.सरेुश (भाऊ) खाड े(शमरज) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ढवळी (ता.ममरि, जि.साींगली) येथील ग्रामपींचायतीने ११४ व्या ववत्त 
आयोगाच्या ननधीत, स्मशान भमूीच्या कामात तसेच ववववध कामात लाखो 
रुपयाींचा गरैव्यवहार केल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ढवळी ग्रामपींचायतीने केलेल्या ववकास कामाींत गरैव्यवहार 
झाला असल्याने सींबींधधत दोषी व्यक्तीींवर कारवाई करण्याबाबत ददनाींक २१ 
िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास जिल्हाधधकारी, साींगली, मखु्य 
कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, साींगली याींना ननवेदन ददले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार शासनाने सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर तरम ारीच्या अनषुींगाने चौकशी सममती नेमण्यात आली असनू 
याबाबत चौकशी सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

भोिरदन (जज.जालना) येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजजल्हा 
रुग्णालयात शे्रणीिधचन िरणेबाबत 

(२६) *  २१६६   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) भोकरदन (जि.िालना) येथील ३० खा्ाींच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० 
खा्ाींच्या उपजिल्हा रुग्णालयात शे्रणीवधान शासन ननणाय रम :शे्रणीवधान-
२०१६/प्र.रम .६७/आरोग्य-४, ददनाींक १७ िुल ै२०१९ नसुार करण्यात आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त उपजिल्हा रुग्णालयासा   िागा आरक्षीत करणे, 
उपजिल्हा रुग्णालयासा   बाींधकाम करणे व पदननममाती करणे याबाबत 
स्वतींत्रपणे कायावाही करण्याबाबत ननदेश ददलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याअनषुींगाने या रुग्णालयासा   िागा आरक्षीत करुन 
रुग्णालयाचे बाींधकाम व आवश्यक पदननमीती करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     दद.१७ िुल,ै २०१९ च्या शा. नन. अन्वये ३० खा्ाींच्या रुग्णालयाचे ५० 
खा्ाींच्या उपजिल्हा रुग्णालयात शे्रणीवधान करण्यास मींिूरी देण्यात आली 
आहे. 
(३) भोकरदन उपजिल्हा रुग्णालयाच्या अधधकच्या खा्ाींसा   िागा उपलब्ध 
असनू इमारत बाींधण्याकरीता अींदािपत्रक व आराखड े तयार करण्याची 
कायावाही सावािननक बाींधकाम ववभागाकड ेसरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

परभणी जजल््यातील लघु, मध्यम ि मोठ्या शसांचन प्रिल्पातील 
शसांचन पाणीपट्टी थिीत असल्याबाबत 

(२७) *  ५०१८   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जिल््यातील लघ,ु मध्यम व मोठ्या मस ींचन प्रकल्पातील एकूण 
५० को्ी ७३ लाख ८२ हिार रुपये एवढी मस ींचन पाणीपट्टी थकीत असनू 
िायकवाडी प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याची ४४ को्ी ३९ लाख रुपये पाणीपट्टी 
थकीत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणीपट्टी थकीत असण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, पाणीपट्टी वसलुीकड े दलुाक्ष करणाऱ् या सींबींधधत अधधकाऱ् याींची 
चौकशी करुन त्याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत तसेच थकीत मसींचन पाणीपट्टी 
वसलू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. जयांत पाटील : (१) होय. 
(२) गोदावरी मरा वाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळाअींतगात मींिूर 
आकृतीबींधानसुार ववववध सींवींगाातील मसींचन व्यवस्थानाकरीता मींिूर असलेल्या 
पदाींपकैी अींदािे ६० % पदे ररक्त आहेत.  
     अपरुा कमाचारी वगा असल्यामळेु पाणीपट्टी वसलुीसा   पा परुावा कमी 
पडतो. तसेच दषुकाळी पररजस्थतीमळेु पाण्याची अननजश्चतता, शतेक-याींच े
घ्लेले उत्पन्न, कधी पाणी ी्ंचाई तर कधी अनतवषृ्ीमळेु शतेमालाचे झालेले 
नकुसान, यामळेु शतेक-याींचा पाणीपट्टी भरण्याकड े कल कमी झालेला आहे. 
पररणामी पाणीपट्टी थकीत राहत.े  
     क्षेबत्रय स्तरावर उपलब्ध कमाचारी याींच्या मार्ा त पाणीपट्टी वसलुीची 
कामे केली िातात. वसलुी पथक स्थापन करुन गावोगावी कर्रुन प्रयत्न 
करणे. साखर कारखानाकड े पाणीपट्टी कपात करुन भरणा करावा याबाबत 
पा परुावा करणेबाबत क्षेबत्रयस्तरावर प्रयत्न सातत्याने होत आहेत.  
     बहुताींशी मस ींचन प्रकल्पात अपरुा पाणीसा ा उपलब्ध असल्याने तसेच 
दषुकाळद्दश्य जस्थती असल्याने लाभधारक थकीत पाणीपट्टी भरण्यास अनतु्सकु 
होत.े  
(३) सींबधधत अधधकारी / कमाचारी याींनी कायाक्षेत्रावर वेळोवेळी ब ैका 
आयोजित करुन पाणीपट्टी वसलुीसा   आवश्यक त े प्रयत्न करण्यात आले 
आहेत.  
     महामींडळ स्तरावरुन देखील पत्राद्वारे पाणीपट्टी वसलुी पा परुाव्यासा   
वारींवार सचूना देण्यात आलेल्या आहेत.  
     अधधकारी/ कमाचारी याींचे पाणीपट्टी वसलुी बाबत दलुाक्ष झालेले नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 



  32 

ननळिांड े(ता.अिोले, जज.अहमदनगर) धरणाच्या  
िालव्याांची िामे पुणच िरण्याबाबत 

(२८) *  ३४२२   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा)  :  सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ननळवींड े (ता.अकोल,े जि.अहमदनगर) धरणाच्या उिव्या व डाव्या 
कालव्यासा   मशडी सींस्थानने ५०० को्ी रुपयाींचा ननधी सन २०१९ मध्ये 
मींिूर केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याच कामासा   उवाररत लागणारा ८०० को्ी रुपयाींचा ननधी 
कें द्र शासनाकडून प्राप्त होणार होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कामासा   कें द्र शासनाकडून ननधी प्राप्त झाला आहे 
काय, तसेच प्राप्त ननधीच्या अनषुींगाने ननळवींड ेधरणाच्या उिव्या व डाव्या 
कालव्याींचा कामाींची सरुुवात करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, ननळवींड ेधरणाच्या कालव्याींची कामे तातडीने पणूा करण्याच्या 
दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) श्री.साईबाबा सींस्थान, ववश्वस्त व्यवस्था, मशडी कडुन 
ननळवींड ेधरणाच्या डाव्या व उिव्या कालव्याींच्या ववकासासा   रू.५०० को्ी 
इतका ननधी उसनवार तत्वावर (बबनव्यािी परत करण्याच्या बोलीवर) 
िलसींपदा ववभागाच्या अखत्याररतील गोदावरी मरा वाडा पा्बींधारे ववकास 
महामींडळ, औींरगाबाद याींना देण्यासा   “एक ववशषे बाब” म्हणून देण्यास 
मान्यता देण्याबाबत ववधी व न्याय ववभाग, मींत्रालय, मुींबई याींनी शासन 
ननणाय, दद.३०/११/२०१८ व १३/१२/२०१८  अन्वये मान्यता ददलेली आहे. 
     तथावप त्याबाबत मा.उच्च न्यायालय, खींडपी  औरींगाबाद येथ े
श्री.साईबाबा सींस्थान ववश्वस्त व्यवस्था मशडी याींचेकडून ममळणाऱ् या ननधी 
ववतरणाववरोधात िनदहत याधचका रम . १५२/२०१८ – (श्री.सींददप वविय 
कुलकणी ववरुद्ध महाराषर शासन) दाखल करण्यात आली आहे. यावरील 
मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदेशानसुार ननधी ववतरणास मनाई केली आहे. 
सद्य:जस्थतीमध्ये प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
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(२) नाही. 
(३) कें द्र शासनाकडून ननधी प्राप्त झालेला नाही. 
(४) शासन ननणाय दद. ०९/०९/२०१९ अन्वये प्रगतीपथावरील पा्बींधारे प्रकल्प 
पणुा करण्यासा   रु. १५००० को्ीच े ददघा मदुतीचे किा घेण्यासा  च्या ५२ 
प्रकल्पाच्या यादीमध्ये ननळवींड ेप्रकल्पाचा समावेश करणेत आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

उपजजल्हा रुग्णालय, मलिापूर (जज.बुलढाणा) येथील  
शस््कक्रया िक्ष सुरु िरण्याबाबत 

  

(२९) *  २२४८   श्री.राजेश एिड े (मलिापरू) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उपजिल्हा रुग्णालय, मलकापरू (जि.बलुढाणा) येथील शस्त्रकरम या कक्ष 
मागील अनेक वषांपासनू बींद असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु गोरगररब व गरिू रुग्णाींना बलुढाणा, अकोला जिल्हा 
रुग्णालयात अथवा खासगी महागड्या रुग्णालयाींमध्ये उपचार करावे लागत 
असल्याने त्याींची आधथाक वपळवणूक होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपजिल्हा रुग्णालय, मलकापरू येथ ेअत्याधुननक सेवा सवुवधा, 
मस्ीस्कॅन मशीन उपलब्ध करण्यासह बींद असलेले शस्त्रकरम या कक्ष तात्काळ 
सरुू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही. 
     उपजिल्हा रुग्णालय, मलकापरू येथील शस्त्रकरम या कक्षात मागील ३ 
वषाापासनू शस्त्रकरम या करण्यात येत आहेत. सन २०१९-२० मध्ये ४२९ मो या 
शस्त्रकरम या व ४५१ छोट्या शस्त्रकरम या करण्यात आल्या आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मानकानसुार मस्ीस्कॅन मशीन मींिूर नसल्याने 
सदर रुग्णालयात उपलब्ध करणे शक्य नाही. परींत,ु ननकषानसुार अन्य 
उपकरणे, यींत्रसामगु्री व इतर सोयी सवुवधा उपलब्ध आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

राज्यात िोरोना विषाणुांची लागण झालेले रुग्ण आढळल्याबाबत 
  

(३०) *  ५२५२   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी 
(अक्िलिोट), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण), 
श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), श्रीमती लताबाई सोनिणे (चोपडा), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.महेंद्र 
थोरिे (िजचत), श्री.चेतन तपेु (हडपसर), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), 
श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) नन ांबाजी पाटील 
(मकु्ताईनगर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), 
श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.झीशान 
शसदद्दिी (िाांदे्र पिूच) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कोरोना ववषाणुींची लागण झालेले ८ सींशयीत रुग्ण आढळल े
असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना ववषाणुींची लागण झालेले सींशयीत रुग्ण मुींबई, पणेु, 
नाींदेड व पालघर जिल््यातील वसई व ववरार या भागात आढळले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात कोरोना या ववषाणुींचा प्रादभुााव होऊ नये यासा   
शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजेश टोपे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     िानेवारी २०२० मध्ये राज्यात कोरोना ववषाण ूआिाराच ेसींशनयत १५ 
रुग्ण आढळले. तथावप प्रयोगशाळा तपासणीत या सवांना कोरोना आिार 
नसल्याने ननषपन्न झाले. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     हे सवा बाधधत भागातनू आलेले प्रवासी असनू त्याींना कोरोना ववषाणूची 
लागण झालेली नव्हती. 
(३) राज्यात कोरोना ववषाणूींचा प्रादुाभाव होऊ नये म्हणून रम ें द्र शासनाने 
ददलेल्या सचूनानसूार आरोग्य सेवा सींचालनालयाने दद.२२.०१.२०२० च्या 
पत्रान्वये खालीलप्रमाणे मागादशाक सचूना ननगाममत केल्या आहेत. 
• आींतरराषरीय ववमानतळावर बाधधत भागातील प्रवाशाींची तपासणी कें द्र 
शासनामार्ा त करण्यात येत.े 
• इन्रू्ल्यएूींझा सदृश्य रुग्ण आखण श्वसन सींस्थेच्या तीव्र प्रादुाभाव या 
आिाराचे सवेक्षण सवा आरोग्य सींस्थानी करण्याबाबत ननदेश देण्यात आले 
आहे. 
• एनआयव्ही पणेु याींना रुग्ण ननदानासा   नमनेु पा ववताींना त े जिल्हा 
शल्य धचककत्सकाींमार्ा त राज्य आय.डी.एस.पी. ववभागाच्या अनमुतीने 
पा ववण्याबाबत ननदेश देण्यात आले आहेत. 
• रुग्णालय स्तरावर सींसगा प्रनतबींध यींत्रणा कायारत करण्याबाबत सवा 
शासकीय आरोग्य सींस्थाींना ननदेमशत करण्यात आले आहे. 
• कोरोना रोग प्रसार कसा होता व त्यावर प्रनतबींधात्मक उपाय याबाबतचे 
िनतसे आरोग् य मशक्षण व प्रबोधन करण्यात येत.े 
• एन.आय.व्ही. पणेुसह कस्तरुबा रुग्णालय, मुींबई व आय.िी.एम.सी. नागपरू 
येथे करोना ननदानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 
• राज्यात बहुताींश रुग्णालयाींमध्ये ववलगीकरण कक्षाींची स्थापना करण्यात 
आली आहे. 
• राज्य ननयींत्रण कक्षाची व समन्वय कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
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देिनाळा (ता.िळांब, जज.यितमाळ) येथील  
तलािाच ेिाम पूणच िरण्याबाबत 

  

(३१) *  ५७५३   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देवनाळा (ता.कळींब, जि.यवतमाळ) पररसरामध्ये पा्बींधारे लघ ु प्रकल्पा 
मार्ा त पररसर दषु काळ मकु्त व्हावा म्हणुन तलावाचे काम मींिुर करण्यात 
आले असनू सदर मींिूर तलावाला शासनाकडून ननधी ममळाला परींत ुचार त े
पाच वषााचा कालावधी होवनू सधु्दा ननधी अपरुा असल्याने तलावाचे काम 
पणुा झाले नसल्याचे ददनाक १२ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास 
ननदाशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अधाव् असलेले तलाव बाींधकाम पणुा करण्याकररता ननधी 
उपलब्ध करण्याबाबत माहे माचा, २०१९ मध्ये मा.िलसींधारण मींत्री याींच्याकड े
ब ैक घेण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानषुींगाने सदरहू तलावाचे काम पणूा करण्यासा   ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि गडाख : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) देवनाळा लघमुस ींचन तलाव या प्रकल्पाच्या उवाररत कामाकररता व मखु्य 
ववमोचकाच्या कामाकररता जिल्हा ननयोिन सममती अींतगात सधुाररत ताींबत्रक 
मान्यता प्राप्त आहे. त्यानषुींगाने पढुील आधथाक वषाामध्ये जिल्हा ननयोिन 
सममती (सवासाधारण उपयोिना) लेखामशषाा अींतगात ननधी उपलब्ध 
झाल्यानींतर तातडीने प्रकल्पाचे काम पणूा करण्याचे ननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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धगरणा (ता.नाांदगाि) प्रिल्पातून ननघणारे पाांझण डािा िालिा ि 
म्याड उजिा िालिा दरुुस्तीबाबत 

  

(३२) *  ५७३३   श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धगरणा (ता.नाींदगाव) प्रकल्पातनू ननघणारे कालवे अनरुम मे पाींझण डावा 
कालवा एकूण ५३ कक.मी. लाींबीचा असनू त्याद्वारे मालेगाव, धुळे, 
चाळीसगाव व भडगाव तालकु्यातील १२१४१ हेक््र मसींचन क्षेत्र आहे तसेच 
मन्याड मध्यम प्रकल्प (ता.नाींदगाव), मन्याड उिवा कालवा  एकूण २० 
कक.मी. लाींबीचा,  ४७०० हेक््र मस ींचन क्षते्र असल्याने या कालव्याींवर 
चाळीसगाव मतदार क्षेत्रातील २२ गावे अवलींबनू आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दोन्ही कालव्यात बऱ्याच प्रमाणात गळती असनु 
बाींधकामाचीही दरुवस्था झालेली असल्याने कालवा व ववतरीकाींच्या शवे्च्या 
भागापयतं पाणी पोहचू शकत नसल्याने पयाायाने शवे्च्या भागातील शतेकरी 
पाण्यापासनू वींधचत राहत असनू आवतान देखील कमी ममळतात, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर दोन्ही कालव्याींची ववशषे दरुुस्ती अींतगात कामे होणे 
आवश्यक असनू मन्याड कालव्याच्या सरुुवातीच्या भागातनू गळती िास्त 
असल्याने या भागात मसमें् कॉ ींकरम ् लायननींग करणे आवश्यक आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर दोन्ही कालव्याींच्या दरुुस्तीबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) होय खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) मन्याड मध्यम प्रकल्पाच्या ८ कक.मी पयतं आवश्यकतनेसुार काही 
लाींबीतील भागात दगडी अस्तरीकरण करण्यात आलेले आहे. आखण सन 
२०१५-१६ मध्ये १३ व्या ववत्त आयोगा अींतगात उपलब्ध ननधी नसुार सदर 
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दगडी अस्तरीकरणास दरुुस्ती करण्यात आलेली आहे. सदर दोन्ही कालव्याींची 
ववशषे दरुुस्तीअींतगात कामे तापी पा्बींधारे ववकास महामींडळास प्राप्त 
होणाऱ्या पाणीपट्टीतनू व ववशषे दरुुस्तीच्या ननधीतनू प्राधान्यरम मानसुार व 
ननधी उपलब्धतनेसुार करणेत येतील. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मौजे शशरिली िेलोंडिेाडी (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील धरण 

प्रिल्पाच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३३) *  १३८६   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे मशरवली वेलोंडवेाडी (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) येथे मसमेलगत लघ ु
पा्बींधारे प्रकल्पाचे काम ४० ्क्के पणूा झाल्यानींतर गेल्या पाच वषांपासनू 
बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक िनतनेे सवातोपरी सहकाया केल े असतानादेखील 
प्रकल्पग्रस्ताींच्या न्याय मागण्याींकड े शासनाने हेतपूवूाक दलुाक्ष करून सदरहू 
प्रकल्पाचे काम प्रलींबबत  ेवले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रकल्पग्रस्त शतेकऱ्याींच्या मागण्या पणूा करून धरणाचे काम 
तात्काळ पणूा करण्यासा   शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) येलोंदवाडी लघ ुपा्बींधारे तलावाच्या भसुींपादनाच्या 
अडचणीमळेु सन २०१४ त े २०१७ या कालावधीत काम बींद होत,े त्यानींतर 
काम प्रगतीपथावर असनू आता डडसेंबर, २०१९ पयतं २५ % पणूा झाले आहे. 
(२) सदर धरणासा   शतेकऱ् याींच्या िममनी सींपाददत करण्यासा   नवीन 
भसूींपादन अधधननयम-२०१३ च्या कायद्यानसुार खािगी वा्ाघा्ीने थे्  
पध्दतीने िमीन खरेदी करुन घेवनू त्याची मोबदला वा्पाची कायावाही 
प्रगतीपथावर आहे. 
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(३) या प्रकल्पाद्वारे नारदखेरकी, देवखेरकी व मशरवली ही ३ गावे बाधीत 
होत असनू त्याींमध्ये एकूण ८२ कु ी्ंबे (लोकसींख्या ४३९) आहेत. 
     देवखेरकी व मशरवली या गावातील ६७ घरे बाधधत होत आहेत. 
नारदखेरकी व देवखेरकी याींचे कु्ुींब सींकलन रजिस््र पणूा झाले आहे. 
नारदखेरकी प्रकल्पग्रस्ताींनी िममन स्वेच्छा घेण्याववषयी सींकलन 
रजिस््रमध्ये मलहून ददले आहे व देवखेरकी प्रकल्पग्रस्ताींनी िममन स्वेच्छा व 
घरे शासकीय पनूवासन असे सींकलन रजिस््रला मलहून ददले आहे. मशरवली 
गावाचा अींनतम ननणाय अद्याप झालेला नाही. 
     धरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे. कालवे व ववतरण व्यवस्था Pipe 
Distribution Network (PDN) अींतगात असनु सींकल्पनाबाबतची कायावाही 
प्रगतीपथावर आहे. सधुारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव मान्यतचेी कायावाही 
सरुू आहे. सधुारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करुन तसेच पनुवासन/ 
भसूींपादनाची कायावाही पणूा करुन धरण पणूा करण्याचे ननयोिन आहे..  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

शसध्दबेट श्री क्षे् आळांदी (जज.पुणे) या नतथचक्षे्ाचा  
वििास िरण्याबाबत 

  

(३४) *  २८०३   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय उप 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री सींत ज्ञानेश् वर महाराि याींची िन् मभमुी मसध् दबे् श्री क्षेत्र आळींदी 
(जि.पणेु) या नतथाक्षेत्राचा ववकास करण् याबाबत ववधानसभा सदस्य, बल् लारपरू 
याींनी जिल् हाधधकारी, पणेु याींना ददनाींक १ िानेवारी, २०२० रोिी वा 
त् यासमुारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अजजत पिार : (१) होय. 
(२) “श्रीक्षेत्र देहू आळींदी, पींढरपरू, भींडारा डोगर, पालखीतळ क्षते्रातील मलुभतू 
सवुवधा ननमााण करणे” या ववकास आराखड्यामध्ये “मसध्दबे् स्थळाचा 
ववकास” या अींतगात ववववध कामाींकररता एकुण रु. १५.०० को्ी इतका ननधी 
मींिूर करण्यात आला आहे. त्यापकैी पाककंग, कुीं पण मभींत, सभामींडप, दगडी 
पदपथ, वकृ्ष लागवड इ. रु. ८.०२ को्ी  ककमतीची कामे पणूा केलेली आहेत. 
तसेच इींद्रायणी तीराच े उत्तरेकडील मसध्दबे्च्या बािूच्या मभ ींतीचे रु. ३.७४ 
को्ीच ेबाींधकाम असे एकुण रु. ११.७६ को्ी ककमतीची कामे पणूा करण्यात 
आली आहेत.  
     मसध्दबे् पररसर सधुारणा अींतगात स्वच्छतागहृाींची सवुवधा, पणाकु्ी 
प्रसादालय, ध्यान मींदीर, ज्ञानेश्वर महाराि मातावपता व भावींडाचे स्मारक व 
माऊलीसषृ्ी ही कामे परू पातळी रेषा ब्ल्य ूलाईन या प्रनतबींधधत भागात येत 
असल्यामळेु तसेच अन्यत्र परेुशी िागा नसल्यामळेु सदर कामे सरुू करण्यात 
आलेली नाहीत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

नागपूर जजल्हयातील जजल्हापररषद शाळेच्या  
िगचखोल्याांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

(३५) *  ११९५   श्री.टेिचांद सािरिर (िामठी) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू जिल््यातील जिल्हापररषद शाळेच्या १७० वगाखोल्या धोकादायक 
तर ६२५ वगाखोल्या पडक्या स्वरुपात असल् याचे स्रक्चरल ऑडड्नसुार माहे 
नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या जिल््यातील मभवापरू व कुही तालकु्यात अशा धोकादायक 
शाळाींची सींख्या अधधक आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासा   २७ को्ी खननि प्रनतष ान तर १७ को्ी रुपयाींची 
तरतदू जिल्हा ननयोिन सममतीमधून करण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदरहू जिल्हा पररषद शाळेच्या वगाखोल्याींची दरुुस्ती 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     मभवापरू तालकु्यात २४ व कुही तालकु्यात २१ शाळा इमारती 
धोकादायक आहेत. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
     जिल्हा ननयोिन सममती मधून रु.१४ को्ी व जिल्हा खननि प्रनतष ाण 
मधुन रु.५.२७ को्ीच्या कामाींचे ननयोिन झालेले असनू २१ को्ीींची कामे 
जिल्हा खननि अींतगात पनु:प्रस्ताववत करण्यात आली आहेत.  
(४) प्राधान्याने धोकादायक शाळा इमारती ऐविी आवश्यक वगाखोली 
बाींधकामे व शाळा दरुुस्ती करण्याबाबत जिल्हा ननयोिन व जिल्हा खननि 
प्रनतष ाण अींतगात कामाींचे ननयोिन करण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

आदशच आांगणिाडी िीट ननविदा प्रकियेत झालेला गैरप्रिार 
  

(३६) *  १३४   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील (तळुजापरू), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूच), श्रीमती देियानी 
फराांदे (नाशशि मध्य), अडॅ.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.अशभम्य ु पिार 
(औसा), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य) :   सन्माननीय मदहला ि बालवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) आदशा आींगणवाडी की् ननववदा प्रककयेत ्ेक्नोरम ाफ्् असोमसएशनने 
बनाव् आधथाक उलाढाल प्रमाणप्रत्र सादर करुन कीं त्रा् प्राप्त केल्याची बाब 
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ्ेक्नोरम ाफ्् असोमसएशनने सन २०१८-१९ कररता प्रोजव्हिनल 
अींकेक्षक्षत ताळेबींद ३१.६८ को्ी रुपये असल्याचे यडुी आय एन द्वारे केलेल्या 
तपासणीत उघडकीस आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बनाव् प्रमाणपत्राींच्या आधारे कीं त्रा् प्राप्त करुन घेणाऱ्या 
कीं पनीवर तसेच प्रमाणपत्र प्रमाखणत करुन देणाऱ्याींवर गनु्हे दाखल 
करण्याबाबत तसेच कीं पनीला देण्यात आलेले कीं त्रा् रद्द करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
     कीं पनीच ेअींनतम अींकेक्षक्षत ताळेबींद व आधथाक उलाढालाची नोंद सनदी 
लेखापाल याींना य ुडी आय एन वर १ िुल,ै २०१९ पासनू अननवाया करण्यात 
आलेले आहे. त्यानसुार लेखापररक्षण अींतीम झाल्यानींतर सींबधधत सनदी 
लेखापाल (CA) मार्ा तच सदर मादहती अपलोड करण्यात येत.े      
(३) स्मा ा् अींगणवाडी कक्सा   प्रकामशत ई-ननववदेअींतगात मे. ्ेक्नोरम ाफ्् 
असोमसएशन हे L१ ननववदाधारक असल्याने त्याींना परुव ा आदेश देण्यात 
आलेला होता. सदर ननववदाधारकाींच्या दस्ताऐविाींची तपासणी माहे सप् े्ंबर, 
२०१९ मध्ये करण्यात आलेली असनू कीं पन्याींचे लेखापररक्षण करणेसा   ३१ 
ऑक््ोंबर, २०१९ पयतं मदुत असल्याने सदर L१ ननववदाधारकाने प्रोव्हीिनल 
्ना ओव्हर प्रमाणपत्र हे सनदी लेखापाल (CA) याींच्या स्वाक्षरीने सादर 
केलेले असल्याने त्या आधारावर सदर ननववदाधारकास ताींबत्रकदृष्या पात्र 
 रववण्यात आलेले होत.े त्याच सनदी लेखापालाने (CA) य ुडी आय एन वर 
अींनतम लेखापररक्षण झाल्यानींतरचे आधथाक उलाढाल (Turnover) व ताळेबींद 
बाबतची मादहती अपलोड केलेली आहे. 
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     तथावप, सदर कीं पनीच्या अींनतम लेखापररक्षणाअींती त्याींची सन २०१८-१९ 
या आधथाक वषाात आधथाक उलाढाल कमी झालेली असल्याचे ननदशानास 
आल्याने सदरची ननववदा रद्द करण्यात आलेली आहे. तसेच सींबधधत 
परुव ाधारकास कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आलेली आहे. नो्ीसीचा 
खुलासा प्राप्त झाल्यानींतर सींबधधत परुव ाधारकावर योग्य ती कारवाई 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यात बेिायदेशशरररत्या फामाचशसस्ट नोंदणी प्रमाणप् ि नुतनीिरण 
िरणाऱया बोगस औषध विके्रत्या सांघटनाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३७) *  ३७६   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात र्ामाामसस््च्या नोंदणी प्रमाणपत्र प्रकरम येसह नतुनीकरण प्रकरम या 
महाराषर वदै्यक पररषदेच्या माध्यमातनू ऑनलाईन प्रकरम येव्दारे केली िात,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील वेगवेगळ्या भागात औषधाींची दकुाने सरुु करणे, 
र्ामाामसस््ची नोंदणी प्रमाणपत्र े देण्यासा   खासगी औषध ववरेम त्याींच्या 
सींघ्नाींना अधधकार असल्याचे भासवनू प्रमाणपत्र े देण्यात येणे, मदुत 
सींपलेल्या प्रमाणपत्राच्या नतुनीकरण प्रकरम येसा   ननयमापेक्षा िादा शलु्क घेत 
असल्याचे महाराषर राज्य औषध व्यवसाय पररषदेच्या ननदशानास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार बेकायदेमशरररत्या र्ामाामसस्् नोंदणी प्रमाणपत्र व 
नतुनीकरण प्रकरम या राबववणाऱ्या बोगस औषध ववरेम त्या सींघ्नाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) नाही. सदर प्रकरम या महाराषर राज्य 
औषध व्यवसाय पररषदेकडून करण्यात येत.े 
(२) औषधाींची दकुाने सरुू करण्यास परवाने महाराषर राज्य औषध व्यवसाय 
पररषदेकडून देण्यात येत नाही. र्ामाामसस््ची नोंदणी आखण त्याच े
नतुनीकरण महाराषर राज्य औषध व्यवसाय पररषदेकडून ऑनलाईन 
प्रणालीव्दारे करण्यात येत,े यासा   ववदहत शलु्क आकारण्यात येत.े तसेच 
खािगी औषध ववरेम त्याींच्या सींघ्नाींना अधधकार असल्याचे भासवनू प्रमाणपत्र े
देण्यात आल्याची बाब पररषदेच्या ननदशानास आली नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
भामा-आसखेड (जज.पुणे) धरणात भराि िरून अनतक्रमण िेल्याबाबत 

  

(३८) *  ५९७०   श्री.ददलीप मोदहत-ेपाटील (खेड आळांदी) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भामा-आसखेड (जि.पणेु) धरणात भराव करून मोठ्या प्रमाणात 
अनतरम मण केल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनतरम मणामळेु धरणातील पाणी सा वण क्षमता कमी होत 
असतानाही याबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही कायावाही करण्यात येत 
नसल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार अनतरम मण करणाऱ्या सींबींधधताींवर व याकड े
दलुाक्ष करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयांत पाटील : (१) होय. 
     भामा आसखेड धरणाच्या बडुीत क्षेत्रामध्ये प्रथमदशी अींशत: अनतरम मण 
केलेले ददसनू आले. त्यानसुार प्रथमदशी ददसनू आलेल्या अनतरम मणाच े
अनषुींगाने कायाकारी अमभयींता, भामा आसखेड धरण ववभाग, पणेु याींनी 
सदरचे अनतरम मण तात्काळ काढण्याबाबत तहमसलदार, पणेु व सींबींधधत 
व्यक्तीींना दद.०५/१२/२०१९ च्या पत्रान्वये नो्ीस ददली आहे. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) भामा- आसखेड धरणाच्या बडुीत क्षते्रात होणाऱ्या अनतरम मणाचे सींदभाात 
आवश्यक सवेक्षणाव्दारे पणुा सींचय पातळी  ननजश्चत करुन, तहमसलदार खेड 
याींना पढुील कायावाहीसा   कळववणेत आले आहे. अनतरम मणाकड े दलुाक्ष 
झालेले नसल्यामळेु सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत प्रश्न 
उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
आ्िा (ता.भोिरदन, जज.जालना) येथील जजल्हा पररषदेच्या शाळेच्या 

दरुुस्तीच ेिाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेझाले असल्याबाबत 
  

(३९) *  ५३३०   श्री.नारायण िुचे (बदनापरू) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आन्वा (ता.भोकरदन, जि.िालना) येथील जिल्हा पररषद शाळेच्या 
दरुुस्तीचे काम अनतशय ननकृष् दिााचे झाले असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शाळेच्या दरुुस्तीच्या कामासा   हिारो रुपये खचा केला 
असनू यात गरैप्रकार झाल्याचे नागररकाींनी ननदशानास आणले असनू वेळोवेळी 
तरम ार करूनही अद्याप याबाबत कोणतीही कायावाही करण्यात आलेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीनसुार सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) व (२) नाही, हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

िाघळूद (जज.अिोला) ग्रामपांचायतीमध्ये रोजगार हमी  
योजनेच्या िामात झालेली अननयशमतता 

  

(४०) *  १७२६   श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊफच ) लालाजी (अिोला 
पजश्चम) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वाघळूद (जि.अकोला) ग्रामपींचायतीमध् ये रोिगार हमी योिनेच् या कामात 
१ को्ी १७ लाख ७० हिार ४२४ रुपयाींची अननयममतता झाली असनू 
याप्रकरणी मालेगाव पींचायत सममतीचे सहाय्यक ग्ववकास अधधकारी याींच् या 
तरम ारीवरुन मशरपरु पोलीसाींनी सात िणाींववरुध् द ददनाींक २० डडसेंबर, २०१९ 
रोिी वा त्यासमुारास गनु् हा दाखल केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार या अननयममतता प्रकरणातील सींबींधधताींवर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे, तथावप वाघळूद 
ग्रामपींचायत अकोला जिल््यात नसनू वाशीम जिल््यात आहे. त्यानसुार 
जिल्हाधधकारी वाशीम याींच े स्तरावरील चौकशी पथकाने एकूण ६० कामाींची 
चौकशी केली असता काही कामात आधथाक अननयममतता झाल्याने, तत्कालीन 
ग् ववकास अधधकारी, सहाय्यक लेखाधधकारी, शाखा अमभयींता, कीं त्रा्ी पॅनल 
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ताींबत्रक अधधकारी, क्लाका  कम डा्ा एींन्री ऑपरे्र, सरपींच, ग्रामरोिगार 
सेवक इत्यादी ववरुद्ध दद. २०.१२.२०१९ रोिी पोलीस स््ेशन मशरपरू येथ े
र्ौिदारी गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच तत्कालीन ग् ववकास 
अधधकारी, सहाय्यक लेखाधधकारी, शाखा अमभयींता याींचेवर ननलींबनाची 
कायावाही करून त्याींची खात ेननहाय चौकशी प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
ताींबत्रक सहाय्यक, क्लाका  कम डा्ा एींन्री ऑपरे्र व ग्रामरोिगार सेवक 
याींना याप्रकरणी सेवेतनू कमी करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

धचखली (जज.बुलडाणा) येथील मांजूर उपजजल्हा  
रुग्णालय १०० खाटाांच ेहोण्याबाबत 

  

(४१) *  १२८१   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचखली (जि.बलुडाणा) येथील ग्रामीण रुग्णालयास उपजिल्हा रुग्णालय 
म्हणून मान्यता ममळालेली असनू उपजिल्हा रुग्णालय हे केवळ ५० खा्ाींचे 
असल्याने एवढ्या कमी खा्ाींमध्ये धचखली तालकु्यातील िनतलेा आरोग्य 
सवुवधा ममळणे शक्य होणार नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बलुडाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दिेदार परेुशा आरोग्य 
सवुवधा उपलब्ध नसल्याने धचखली येथील मींिूर उपजिल्हा रुग्णालय हे १०० 
खा्ाींचे करण्यात येऊन त्यामध्ये मस्ी स्कॅन व डायलेमसस से्ं रसह 
अत्याधुननक आरोग्य सवुवधा उपलब्ध करून देण्यात याव्या अशी मागणी 
स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक २० डडसेंबर, २०१९ रोिी लखेी पत्राद्वारे 
नागपरू येथील मा.मखु्यमींत्री याींनी घेतलेल्या आढावा ब ैकी दरम्यान केली, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजेश टोपे : (१) होय, अशींत: खरे आहे. 
     धचखली (जि.बलुडाणा) येथील ग्रामीण रुग् णालयाच े ५० खा्ाींच्या 
उपजिल् हा रुग् णालयात शे्रणीवधान करण्यास दद.२४ ऑक््ोबर, २०१८ च्या 
शासन ननणायाअन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर ग्रामीण 
रुग्णालयामध्ये बाहयरुग् ण, आतींररुग् ण व शस्  करम या अशा आरोग् य सवुवधा 
उपलब् ध आहेत. बेड ऑक् यपुन् सी रे् १०० पके्षा िास् त आहे.     
(२) होय, अींशत: खरे आहे. 
(३) ननधीच्या उपलब्धतनेसुार रुग्णालयाच्या शे्रणीवधानाची कामे हाती घेण्याची 
कायावाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

मोखाड ते मरसूळ (ता.पुसद, जज.यितमाळ) रस्त्याच े 
िाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेहोत असल्याबाबत 

  

(४२) *  २५६६   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल्हयातील जिल्हा पररषदेच्या बाींधकाम रम . २ अींतगात 
येणाऱ् या पसुद उपववभागातील मोखाड त ेमरसळू या आददवासीबहूल गावाला 
िोडणाऱ् या रस्त्याच ेबाींधकाम ननकृष् दिााचे करण्यात येत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कीं त्रा्दार कोणताही ताींबत्रक व आधथाक मापदींड न पाळता थे् 
डाींबराववना धगट्टा अींथरने, रस्त्याचे रुीं दीकरण न करणे, बीबीएम आदी काम न 
करत असल्याने रस्त्याचे काम ननकृष् दिााच े होत असल्यामळेु स्थाननक 
ग्रामस्थाींनी सदर काम बींद पाडले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यापवूी पसुद तालकु्यात रस्त्याच्या बाींधकामाच े गरैप्रकार 
ननदशानास आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार मोखाड त ेमरसळू या रस्त्याच्या कामाची चौकशी 
करुन शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्नाींककत मोखाड पारध रस्त्याला िोडणारा मरसळू िोडरस्ता 
ग्रामीण मागा रम .३७ च्या १५३० मम्र लाींबीतील सधुारणा करण्याचे काम 
आददवासी उपयोिनेअींतगात मींिूर आहे. सद्यजस्थतीत १५३० मी्र मध्ये 
बी.बी.एम, कारपे्, मसलको्चे काम झालेले असनू पदुढल काम प्रगतीत आहे. 
     राज्य गणुवत्ता ननररक्षक याींनी सदर कामावर दद.६.१.२०२० रोिी भे् 
ददली असनू कामाचा दिाा समाधानकारक असल्याचा अमभप्राय ददला आहे. 
तसेच कामावर वापरण्यात आलेल्या सादहत्याची चाचणी प्रधानमींत्री ग्राम 
सडक योिना, यवतमाळ याींच्या शासकीय प्रयोगशाळेत करण्यात आलेली 
असनू सादहत्य चाींगल्या दिााचे आहे. 

----------------- 
  

साजजिली (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील भातसा  
उजव्या िालव्याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(४३) *  ६२४५   श्री.दौलत दरोडा (शहापरू) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साजिवली (ता.शहापरू, जि. ाणे) येथील भातसा उिव्या कालव्यातनू शतेी 
मस ींचनासा   ३० ्क्के पाणीपरुव ा सरुु असताना गेल्या १० वषाापासनू भातसा 
उिवा कालव्याची दरुुस् ती व सार्सर्ाई न झाल्यामळेु शतेकऱ् याींच्या 
शतेापयतं मबुलक प्रमाणात पाणी उपलब् ध होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यामळेु साजिवली, ख्ाडी, सरलाींबे, दहागाव, वामस ींद या पररसरातील 
समुारे २० त े २५ गावातील हरभरा, ममरची, कडधान्ये व भातवपके होत 
नसल्याने सदरहू शतेकऱ् याींवर उपासमारीची वळे आल्याची बाब माहे िानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहु कालव्याची तातडीने दरुुस्ती करुन शतेकऱ् याींना पाणी 
उपलब् ध करुन रब्बी हींगामात वपकाींच ेउत्पादन ममळण्याच्या दृष्ीने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     भातसा उिवा कालव्याची ककमी ३३ पयतं मखु्य कालवा व ननवडक 
ववतरण व्यवस्थेची दरुुस्तीची कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच दद.२० डडसेंबर, 
२०१९ पासनू भातसा उिव्या कालव्यात पाणी सोडण्यात आलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सन २०१९-२० यावषी रब्बी हींगामासा   दद.२०/१२/२०१९ पासनू पाणी 
सोडण्यात आले आहे. 
     सन २०१९-२० यावषी रब्बी हींगामात उिव्या कालव्याद्वारे उपलब्ध 
होणाऱ्या पाण्यामळेु २० त े २५ गावातील शतेकऱ्याींनी भेंडी, मशमला ममरची, 
दहरवी लहान ममरची, मका, भात, काकडी, कारली, तोंडली, धगलकी यासारखी 
वपके शतेकऱ्याींनी घेतलेली आहेत. 
(३) भातसा उिवा कालव्याची ककमी ३३ पयतं मखु्य कालवा व ननवडक 
ववतरण व्यवस्थचेे दरुुस्तीची कामे प्रगतीपथावर असनू मसींचनासा   आवश्यक 
पाणी सोडण्यात येत आसनू मसींचनासा   आवश्यक पाणी सोडण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
परळ (मुांबई) येथील िैद्यिीय महाविद्यालयात झालेला गैरव्यिहार 

  

(४४) *  ६४४१   श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परळ (मुींबई) येथील शासनाच्या वदै्यकीय महाववद्यालयामध्ये गेली काही 
वष े कर्जिमशयन व सिान आदद कोसेस मशकववले िात आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कर्जिमशयन व सिान आदद कोसेस याींना अखखल भारतीय 
मेडडकल कॉजन्सलची मान्यता घेण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू वदै्यकीय महाववद्यालयाच्या गरैव्यवहाराबाबत चौकशी 
करण्यासा   शासनाने डॉ.पी.्ी. वाकोड े िॉइीं् डायरेक्् वदै्यकीय मशक्षण, 
महाराषर शासन याींच्या अध्यक्षतखेाली एक सममती ग  त करण्यात आली 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर सममतीने अहवाल शासनाला सादर केलेला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहू अहवालातील मशर्ारशी काय आहेत, त्यानसुार 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) परळ, मुींबई येथे शासकीय वदै्यकीय 
महाववद्यालय नसनू महानगरपामलकेच ेवदै्यकीय महाववद्यालय आहे. तसेच 
त्याव्यनतररक्त वदै्यकीय पदव्यतु्तर पदववका अ्यासरम म चालववणारी कॉलेि 
ऑर् कर्जिमशयन्स ॲन्ड सिान्स (CPS) ही सींस्था देखील परळ येथ े
कायारत आहे. 
(२) ‘कॉलेि ऑर् कर्जिमशयन्स ॲन्ड सिान्स’ या सींस्थेस इींडडयन मेडडकल 
डडग्री ॲक््,१९१६ नसुार व महाराषर वदै्यकीय पररषद अधधननयम १९६५ 
मधील तरतदुीनसुार वदै्यकीय अ्यासरम म (सीपीएस) चालववण्याचे अधधकार 
प्रदान करण्यात आल े आहेत. सध्या सीपीएस सींस्थेचे पदव्यतु्तर 
पदववका/रे्लोमशप अ्यासरम म सरुु असनू त्यापकैी  काही अ्यासरम म हे 
भारतीय आयवुवाज्ञान पररषदेच्या अनसुचूीमध्ये अींतभूात असनू इतर काही 
अ्यासरम म हे महाराषर वदै्यकीय पररषद अधधननयमातील तरतदुीन्वये राज्य 
शासनाने ददलेल् या मान्यतनेसुार चालववण्यात येत आहेत. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. कॉलेि ऑर् कर्जिमशयन्स ॲन्ड सिान्स (सीपीएस) 
या सींस्थेमार्ा त राबववण्यात येणाऱ्या ववववध अ्यासरम माींच्या मान्यतसेींदभाात 
सममती ग  त करण्यात आली होती. 
(४) होय, हे खरे आहे.  
(५) सीपीएस सींस्थेच्या अ्यासरम मासींदभाात ग  त सममतीने शासनास सादर 
केलेल्या अहवालात ववववध मशर्ारशी केल्या आहेत. त्यामध्ये सीपीएस 
सींस्थेची कायदेशीर जस्थती (legal status) बाबत स्पष्ता येणे आवश्यक 
असणे, सींस्थेच्या अ्यासरम माबाबत असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणाींवर 
ननणाय बाकी असल्याने त्यानषुींगाने कायदेशीर मत प्राप्त करणे, सींस्थेने 
भारतीय आयवुवाज्ञान पररषद/भारत सरकार याींची पदव्यतु्तर अ्यासरम मास 
मान्यता घेणे, तोपयतं सीपीएस सींस्थेच्या कारभारापासनू राज्य शासनाने दरू 
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राहणे, सीपीएसला भारतीय आयवुवाज्ञान पररषद/भारत सरकारने परवानगी 
ददल्यानींतर राज्यशासनाच्या भमूमकेबाबत पनुववाचार करणे, तद्नींतर 
सीपीएसचे सवा प्रवेश हे नी् (NEET) परीक्षेमार्ा त व प्रवेश ननयामक 
प्राधधकरण याींच्या ननयींत्रणाखाली आणणे, अ्यासरम माींचे शलु्क हे शलु्क 
ननयामक प्राधधकरणामार्ा त ननजश्चत करणे, सीपीएस अ्यासरम माच्या परीक्षा 
हया महाराषर आरोग्य ववज्ञान ववद्यापी ामार्ा त घेणे, सींलजग्नकरण चाल ू
 ेवण्यासा   पायाभतू सवुवधा व मनषुयबळ याींची वदै्यकीय मशक्षण व 
सींशोधन सींचालनालय/महाराषर आरोग्य ववज्ञान ववद्यापी  याींचमेार्ा त 
ननयममत तपासणी करणे, प्रवेश प्रकरम येत सींववधाननक आरक्षणाचा अवलींब 
करणे, ननवासी डॉक््राींना ववद्यावेतन व राहण्याची व्यवस्था करणे, इत्यादी 
बाबीींचा मशर्ारशीमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. 
     सममतीने सादर केलेल्या मशर्ारशीींच्या अनषुींगाने शासन स्तरावर 
कायावाही सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

िोल्हापूर जजल्हयातील ग्राशमण रस्त्याांच्या दरुुस्तीिररता 
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४५) *  ४३४५   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू जिल्हयातील राधानगरी, आिरा, भदुरगड, चींदगड, करवीर, 
मशरोळ व पन्हाळा तालकु्यातील ग्राममण रस्त्याींची महापरुा मळेु मो या 
प्रमाणात हाणी झाल्यामळेु त्याींच्या दरुुस्तीकरीता कोल्हापरु जिल्हा पररषदेने 
४०० को्ी रुपयाींची मागणी केली असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम् यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापरू जिल््यातील उक्त तालकु्याींमधील रस्त्याींच्या 
दरुुस्तीकररता ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१) अींशत: खरे आहे. 
     र्क्त प्रश्नाींककत तालकु्यातील ग्रामीण रस्त्याींच्या दरुुस्तीसा   मागणी 
शासनास सादर करण्यात आली नसनू कोल्हापरू जिल्हा पररषदेअींतगात  रस्त े
व पलु, मोऱ् या, वपण्याच्या पाण्याच्या सवुवधा, आरोग्य सवुवधा, शाळा, 
अींगणवाड्या,ग्रामपींचायती इमारती, पशवुदै्यकीय दवाखाने इ. पायाभतू 
सोयीींच्या दरुुस्तीकरीता जिल्हा पररषदेने रु.३९९.२३ को्ीींची मागणी केली 
आहे. 
(२) व (३) राज्यातील ग्रामीण मागा व इतर जिल्हा मागा याींच्या देखभाल व 
दरुुस्तीसा   ननधीचे वा्प रस्त्याींची लाींबी व मानव ववकास ननदेशकाच्या 
प्रमाणात करण्यात येत.े 
     सन २०१७-१८ या आधथाक वषाासा   कोल्हापरू जिल्हा पररषदेस 
रु.५१९.४३ लक्ष व सन २०१८-१९ मध्ये रु. ५६५.५० लक्ष इतका ननधी उपलब्ध 
करुन देण्यात आला आहे. तसेच सन २०१९-२० या आधथाक वषाासा  ची 
तरतदू उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

----------------- 
  

आटपाडी (जज.साांगली) येथील उपजजल्हा रुग्णालयाच े 
बाांधिामास ननधी शमळण्याबाबत 

  

(४६) *  १३४४   श्री.अननल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आ्पाडी (जि.साींगली) येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे शे्रणीवधान झाल े
असनू बाींधकामास ननधी ममळण्याबाबत मा.मखु्यमींत्री व सावािननक आरोग्य 
मींत्री याींना स्थाननक लोकप्रनतननधीनी वारींवार लेखी ननवेदन देऊनही अद्यापही 
ननधी उपलब्ध करण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या बाींधकामाकररता ननधी उपलब्ध करुन देण्यासींदभाात 
शासनाने कोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप ननणाय घेतला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर बाींधकामाच्या अींदािपत्रकास व आराखड्यास ननधीच्या 
उपलब्धतनेसुार प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची कायावाही सरुू आहे. 

----------------- 
  

दक्षक्षण सोलापूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील ४६ गािाांना  
उजनी धरणाच ेपाणी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४७) *  ६५९३   श्री.विजयिुमार देशमखु (सोलापरू शहर उत्तर) :   
सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दक्षक्षण सोलापरू (जि.सोलापरू) तालकु्यातील कासेगाव, गेवाडी, उळेगाींव, 
गींगेवाडी, उळेवाडी, वडिी, वरळेगाींव, वप ींिरवाडी, मसु्ती, बोरामणी, बक्षी 
दहप्परग,े मळेुगाव, मळेुगाव ताींडा ही गावे अद्यापही उिनीच्या पाण्यापासनू 
वींधचत असल्याचे ददनाींक ३ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू तालकु्यातील ४६ गावाींना उिनी धरणाचे पाणी ममळाल े
पादहिे यासा   अनेक वषाापासनू या गावातील नागररक सींघषा करत असनु 
या पकैी ३२ गावाींना पाणी उपलब्ध करून देण्याचा ननणाय झालेला 
असतानाही अद्यापपयतं ३२ गावाींच्या पाण्याचे ननयोिन पणूात्वास गेलेले 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू गावाींना उिनी धरणाचे पाणी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) दक्षक्षण सोलापरू तालकु्यातील ४६ गावाींची उिनीच्या पाण्यासा   मागणी 
आहे. तथावप एकूण ४६ गावापकैी ३२ गावाींना पाणी देण्याचे ननयोिन पणूा 
केले आहे. त्यासा  ची एकरूख उपसा मसींचन योिना व देगाींव शाखा 
कालव्याची कामे प्रगतीपथावर आहेत.   
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(३) दक्षक्षण सोलापरू तालकु्यातील ४६ गावापकैी एकरूख उपसा मस ींचन 
योिनेअींतगात २१ गावे व देगाींव शाखा कालवा अींतगात ११ गावे अशी एकूण 
३२ गावाींना पाणी देण्याच े ननयोिन मींिूर आहे. उिनी प्रकल्पाचे पाणी 
वापराचे ननयोिन पणूा झाल्याने उवाररत १४ गावाींसा   उिनी प्रकल्पाींतगात 
पाणी उपलब्ध होऊ शकत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
किल्लारी (ता.औसा, जज.लातूर) येथे राष्ट्रीय आयुष अशभयान अांतगचत 

आयुष रुग्णालय मांजूर िरण्याबाबत 
  

(४८) *  ४६०८   श्री.अशभम्य ु पिार (औसा) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय आयषु अमभयान अींतगात ववववध सेवा सवासामान्य िनतलेा 
उपलब्ध व्हाव्यात यासा   लातरू जिल््यातील ग्रामीण रुग्णालय ककल्लारी 
येथे मबुलक िागा उपलब्ध असल्याने जिल्हाधधकारी, लातरू याींच्या 
सचूनेवरून आयषु रुग्णालय, ककल्लारी (ता.औसा) येथ ेमींिूर करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव आयकु्त, आरोग्य सेवा तथा अमभयान सींचालक राषरीय आरोग्य 
अमभयान, मुींबई याींच्याकड ेजिल्हा शल्यधचककत्सक, लातरू याींनी मान्यतसेा   
ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास सादर केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावास ववशषे बाब म्हणून मींिुरी देण्याची मागणी 
स्थाननक लोकप्रनतननधी (औसा) याींनी मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े ननवेदनाद्वारे 
ददनाींक २० िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, लातरू जिल््यातील भकूीं पग्रस्त व इतर रुग्णाींच्या सोयीसा   
ववशषे बाब म्हणून सदर आयषु रुग्णालय ककल्लारी येथे मींिूर करून 
कायााजन्वत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. सदर प्रस्ताव ददनाींक १३.११.२०१९ रोिी 
सादर केला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) कें द्र सरकारच्या मागादशाक सचुनाींनसुार या पयाायी उपचार पध्दतीचा लाभ 
िास्तीत िास्त लोकाींना घेता यावा म्हणून आयषु रुग्णालय ५० खा्ाींच े
असणे आवश्यक आहे. तसेच या रुग्णालयाींसा   ६ प्रकारचे ववशषेज्ञ 
आवश्यक आहेत. सबब, ही रुग्णालये जिल्हा मखु्यालयात घेण्याबाबत ददनाींक 
७.११.२०१९ रोिी ननणाय घेण्यात आला आहे. त्यामळेु ककल्लारी येथे आयषु 
रुग्णालय मींिूर करण्याचा ववचार करण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

मुरूड (जज.रायगड) येथील ऐनतहासीि पद्मदगुच  
किल्ल्याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(४९) *  ४१०   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), 
अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती 
मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.महेंद्र दळिी (अशलबाग), श्री.भरतशठे गोगािल े
(महाड) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायच मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मरुूड (जि.रायगड) येथील ऐनतहासीक पद्मदगुा ककल्ल्याची अनतशय 
दरुवस्था झाली असल्याच े माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ककल्ल्याच्या सींरक्षक मभींती पडल्या असनू सवात्र गवत, 
झाडीझुडपे वाढणे, अस्वच्छ तलाव असताना स्वच्छतागॄह, वपण्याच्या 
पाण्याची सोय नसणे तसेच ककल् ल्यावर िाण्यासा   तरींगती िे्ी नसल्याने 
पया् काींची सींख्या कमी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मशवभक्त, पया् क आखण स्थाननक नागररकाींनी ककल्ल्याची 
तातडीने दरुुस्ती करावी अशी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून पया् नाला चालना 
ममळण्याच्या दषॄ्ीने ककल्ल्याच्या देखभाल दरुूस्तीसा   ववशषे ननधी उपलब्ध 
करण्याबाबत तसेच ककल् ल्याकड े दलुाक्ष करण्याऱ्या सींबींधीत ववभागाच्या 
अधधकाऱ् याींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) असे ननदशानास आले नाही. 
     हा ककल्ला राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक आहे. तो कें द्र शासनाच्या 
अखत्यारीत असल्याने त्याच्या ितन दरुूस्तीची बाब भारतीय परुातत्व 
सवेक्षण याींच्याकडून हाताळण्यात येत.े 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
सदर ककल्ल्यावरील वाढलेली गवत े व झाडझेुडपे काढण्याचे काम भारतीय 
परुातत्व सवेक्षण मींडळ याींनी यापवूी केलेले आहे. ननधीच्या उपलब्धतनेसुार 
ितन व दरुूस्तीचे काम भारतीय परुातत्व सवेक्षण कडून करण्यात येईल. 
(३) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
वपांपळगाि (ता.मोताळा, जज.बुलढाणा) येथील देिी प्राथशमि आरोग्य 

िें द्राची नविन इमारत बाांधण्याबाबत 
  

(५०) *  १४५२   श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) वप ींपळगाव (ता.मोताळा, जि.बलुढाणा) येथील देवी प्राथममक आरोग्य 
कें द्राची नववन इमारत बाींधण्याबाबतचा प्रस्ताव वदै्यकीय अधधकारी, 
याींचेमार्ा त माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान सादर करण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या इमारत बाींधकामाकररता 
ननधीची उपलब्धता करुन बाींधकामास मींिूरी देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच याबाबतची सद्यःजस्थती काय 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) व (२) अशींत: खरे आहे. 
वप ींपळगाव (ता.मोताळा, जि.बलुढाणा) प्राथममक आरोग्य कें द्र देवी येथील 
नवीन इमारतीचे ९० ्क्के बाींधकाम पणुा झाले आहे. उवाररत बाींधकामाकरीता 
परेुसे अनदुान उपलब्ध असनू सदर प्राथममक आरोग्य कें द्राच े बाींधकाम पणूा 
करण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
तामसिाडी (ता.रािेर, जज.जळगाि) येथील भोिर नदीिरील िोल्हापूर 

पध्दतीच्या बांधाऱयाची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(५१) *  ५२८७   श्री.शशरीष चौधरी (रािेर) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तामसवाडी (ता.रावेर, जि.िळगाव) येथील भोकर नदीवरील के्ीवअेरची 
रु््ून दरुवस्था झाली असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत अधधकाऱ् याींना वारींवार सचूना देवनूही त्याींनी याकड े
दलुाक्ष केल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सदर के्ीवेअरच्या दरुवस्थसे िबाबदार असणाऱ् या 
सींबधधताींवर कारवाई करण्यासह सदर के्ीवेअर तात्काळ दरुुस्ती करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शांिरराि गडाख : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) स्थाननक ग्रामस्थ व ग्रामपींचायत कायाालयामार्ा त सचूना ममळाल्यानींतर 
क्षेत्रीय अधधकाऱ् याींमार्ा त तात्काळ पाहणी करुन दरुुस्ती कामाची कायावाही 
हाती घेण्यात आली व अींदािपत्रक तयार करण्यात आले. 
(३) व (४) सदर योिनेचे दरुुस्तीचे काम जिल्हा ननयोिन सममती अींतगात 
प्रस्ताववत करुन कामाच ेअींदािपत्रक प्रशासकीय मान्यतसेा   सादर करण्यात 
आले आहे. सदर मान्यता व ननधी उपलब्धतनेसुार दरुुस्ती काम पणुा 
करण्याचे ननयोजित आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

िेल्हे (जज.पुणे) तालुक्यातील िाजेघर, िाांगणी खोर ि शशिगांगा  
खोरे या उपसा जलशसांचन योजनेबाबत 

  

(५२) *  ६००१   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), िुमारी 
प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), 
श्री.बळिांत िानखड े (दयाचपरू), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.वििास 
ठािरे (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वेल्हे (जि.पणेु) तालकु्यातील वािेघर, वाींगणी खोरे व मशवगींगा खोरे या 
उपसा िलमसींचन योिना गुींिवणी चापे् प्रकल्पात समाववष् करुन त्या 
उपसा िलमसींचन योिनेद्वारे क्षेत्र ओमलताखाली आणण्यासा   ४० को्ीचा 
ननधी मींिूर करुन उपलब्ध करुन देण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी 
मा.िलसींपदा मींत्री, याींना ददनाींक २१ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास 
लेखी पत्रान्वये केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने वेल्हे तालकु्यातील उपसा 
िलमसींचन योिनाींसा   ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री. जयांत पाटील : (१) नाही. 
     प्रस्ततु ववषयाच्या अनषुींगाने मा.मींत्री, िलसींपदा याींच्या अध्यक्षतखेाली 
दद.२८/०१/२०२० रोिी झालले्या ब ैकीत चचाा झाली आहे. 
(२) अनतररक्त पाणी उपलब्धतचे्या अनषुींगाने सवकंष अ्यास करण्यात येत 
आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

विठ्ठलिाडी (ता.माढा, जज.सोलापूर) येथे प्राथशमि  
आरोग्य उपिें द्र नसल्याबाबत 

  

(५३) *  ४०४४   श्री.राम सातपतु े(माळशशरस) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववठ्ठलवाडी (ता.माढा, जि.सोलापरू) येथे प्राथममक आरोग्य उपकें द्र 
नसल्याने आिारी वयोवदृ्ध व्यक्ती, मदहला आखण लहान मलेु याींची मो   
गरैसोय होत असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या धोरणानसुार प्रत्येक गावात आरोग्य सेवा असणे 
आवश्यक असताना ववठ्ठलवाडी गावात एकही वदै्यकीय सवुवधा नसल्याचे 
ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हा शल्यधचककत्सक याींनी सदर बाबतीत पा परुावा 
करूनही अद्याप कोणतीच कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, माढा तालकु्यातील ववठ्ठलवाडी येथ ेप्राथममक आरोग्य उपकें द्र 
मींिूर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) व (२) हे खरे नाही. ववठ्ठलवाडी हे गाव उपळाई खुदा या 
उपकें द्राींतगात येत असनू या द काणी ननयमीत लसीकरण व आरोग्य ववषयक 
कायारम म राबववण्यात येतात. 
(३) व (४) सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत नवीन रुग्णालय सरुु 
करणे व कायााजन्वत रुग्णालयाचे शे्रणीवधान करणे यासा   िोडबहृत आराखडा 
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तयार करण्याची कायावाही आरोग्य सेवा आयकु्तालय स्तरावरुन सरुु असनू 
ववठ्ठलवाडी (ता.माढा, जि सोलापरू) येथ े उपकें द्र स्थापन करण्याची मागणी 
ननकषानसुार िोडबहृत आराखड्यामध्ये समाववष् करण्याची कायावाही सरुु 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

तापी नदीच ेपाणी पूणच क्षमतेने अडविण्यासाठी  
शसांचन प्रिल्प उभारण्याबाबत 

  

(५४) *  २६३९   श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषरात तापी नदीच्या खोऱ्यातनू सन १९६२ मधील अय्यींगार 
सममतीने अहवालानसुार नदीच्या पाणी वा्पाच्या सतु्राप्रमाणे महाराषर 
राज्याला दहश्याप्रमाणे ममळणाऱ्या १९१ ्ी.एम.सी. पाण्यापकैी महाराषर 
सरकार िेमतमे ९० ्ी.एम.सी. पाणी अडवनू वापर करीत असल्याच ेआढळून 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर शासनाने िळगाींव, धुळे, नींदरूबार जिल््यात तापी 
नदीचे पाणी पणूा क्षमतनेे अडववण्यासा   अद्याप एकही मस ींचन प्रकल्प न 
उभारल्यामळेु तापी खोऱ्याचे समुारे १०० ्ी.एम.सी. पाणी गिुरात राज्य 
महाराषर राज्याच्या दहश्याचे आितागायत वापरत असल्याचे ननदशानास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर शासनाने गिुरात राज्यात वाहून िाणारे पाणी पणूा 
क्षमतनेे अडववण्याच्या दृष्ीने धरण प्रकल्प उभारण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली तसेच त्याकररता शासनाने ककती ननधीची तरतदु उपलब्ध 
करुन ददली आहे, 
(४) अद्याप याबाबत शासनाने कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
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श्री. जयांत पाटील : (१) नाही. 
     उकाई ताींबत्रक सममतीने (अय्यींगार सममती) िाने. १९५८ मध्ये तापी 
खोऱ्यातील उपलब्ध पाण्याच्या वा्पाबाबत अ्यास केला आहे. त्यानसुार 
७५% ववश्वासाहतनेसुार ४०० अघरु् पाणी तापी खोऱ्यात उपलब्ध आहे. त्या 
पाण्याचे वा्प हे गिुरात राज्यास १३८.६० अघरु्, महाराषर राज्यास १९१.४० 
अघरु् व उवारीत ७० अघरु् मध्यप्रदेश राज्यास याप्रमाणे देण्याची मशर्ारस 
करण्यात आलेली आहे. 
     महाराषरातील तापी नदी खो-यात िलसींपदा ववभागाचे ४२० प्रकल्प पणूा 
झाले असनू त्यात ३३७६.११५ द.ल.घ.मी. (११९.२१ अ.घ.रु्.) पाणीसा ा 
झालेला असनू त्याचा वापर सरुू आहे व ७० प्रकल्पात ११३१.५१८ द.ल.घ.मी. 
(३९.९५ अ.घ.रु्.) पाणीसा ा ननमााण झालेला असनू त्या प्रकल्पाींची ववतरण 
प्रणालीची कामे प्रगतीत आहेत. एकूण (३३७६.११५ + ११३१.५१८ = ४५०७.६३३ 
दलघमी) १५९.१६ अ.घ.रु्. पाणीसा ा ननममाती झालेला असनू उवारीत ६१ 
प्रकल्पाींचा पाणीसा ा ननममाती व ववतरण प्रणालीची कामे प्रगतीत आहेत.  
     अशा प्रकारे महाराषराच्या दहश्याचे १९१.४० अ.घ.रु्. पाण्याचा पणूा 
वापराचे ननयोिन करण्यात आले आहे. त्यामळेु महाराषर शासन िेमतमे ९० 
्ीएमसी पाणी वापर करीत आहे ही बाब खरी नाही. 
(२) नाही. 
       एकाजत्मक राज्य िलआराखडयातील तापी खो-यामधील पाणीसा ा व 
ववतरण कामे प्रगतीत असलेल्या ६१ प्रकल्पाींतगात २५६८ द.ल.घ.मी. (९० 
अ.घ.रु्.) पाण्याच े ननयोिन करण्यात आलेले आहे. सद्य:जस्थतीत काही 
प्रकल्प बाींधकामाधीन असनू ९० अ.घ.रु् पाण्यापकैी भववषयकालीन 
योिनाींकरीता ही ननयोिन करण्यात आलेले आहे. सदर प्रकल्प पणुा 
झाल्यानींतर महाराषराच्या दहश्याचे सींपणूा पाणी अडववले िाईल. 
     एकाजत्मक राज्य िलआराखडयातील तापी खो-यामधील नमदू केलेल्या 
प्रकल्पाींच्या पाणीसा ा ननममातीचे काम प्रगतीत असल्याने व मध्यप्रदेशच्या 
दहश्याचे ७० अ.घ.रु्. पाणी वापराच े ननयोिन मध्य प्रदेश सरकार कडून 
झालेले नसल्याने सदर पाणी खाली वाहून येत आहे. त्यामळेु तापी खोऱ्याच े
समुारे १०० ्ीएमसी पाणी गिुरात राज्य महाराषर राज्याच्या दहश्याच े
आितागायत वापरत असल्याचे बाब खरी नाही. 
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(३) तापी खोऱ्यामध्ये उपलब्ध असलले्या महाराषराच्या वा्याच्या पाण्याचे 
ननयोिन करणेत आले आहे. त्या अनषुींगाने बाींधकामाधीन तसेच 
भववषयकालीन प्रकल्पाींसा   राज्याच्या आथोपायी पररजस्थती नसुार उपलब्ध 
होणाऱ् या ननधीनसुार पाणी अडववणेची कायावाही प्रगतीत आहे. 
(४) उपरोक्त नसुार कायावाही प्रगतीत आहे. तथावप ननयोिनानसुार 
प्रकल्पाींसा   ननधी उपलब्धता, भसूींपादनातील अडचणी, वन िमीन 
उपलब्धता इ. मळेु प्रकल्प पणूा होणेस ववलींब होत आहे. 

----------------- 
  

ऐनारी तलाि (जज.शसांधदुगुच) प्रिल्पाच्या शसमेंट  
ग्रािणाच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(५५) *  ६२१३   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ऐनारी तलाव (जि.मस ींधदुगुा) प्रकल्पातनू खालच्या बािूने पाणी खझरप ूनये 
यासा   श्रीराम असोमसअ् या कीं पनीने प्रकल्पाच्या पायर्थयाशी १० मी्र 
पयतं मसमें् ग्रावणाच ेकाम केले असनू या कामासा   सदरहू कीं पनीला ३० 
को्ी ९६ लाख ५ हिार ३६४ रुपयाींची रक्कम अदा केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कामाचे मोि माप न करता ननववदामधील अ्ी व 
शथी न तपासता अधधकारी व  ेकेदार याींच्या सींगनमताने रक्कम अदा 
केल्याचे नकुतचे उघडकीस आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकारणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच े
ननषकषा काय आहेत, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार या गरैव्यवहारातील सींबींधधताींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि गडाख : (१) व (२) अशींत: खरे आहे. 
     ऐनारी तलाव (जि.मस ींधुदगुा) प्रकल्पातनू खालच्या बािूने पाणी खझरप ू
नये यासा   िलरोधीचरात मसमें् ग्रावणाची उपाययोिना करणे आवश्यक 
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असल्याचा अहवाल वररष  भवूजै्ञाननक, मध्यवती सींकल्पधचत्र सींघ्ना, 
नामशक याींनी ददला होता. यास्तव सदर मसमें् ग्रावणाची उपाययोिना 
करणेचे रु.३ को्ी ३४ लक्ष इतक्या रकमेचे काम अनतररक्त बाब म्हणून 
सक्षम प्राधधकाऱ्याच्या मान्यतनेे हाती घेण्यात आले. सदर  कामाची मोिमाप े
घेऊन दसुऱ्या व नतसऱ्या चाल ूदेयकात ननववदेमधील अ्ी व शतीना अधधन 
राहून कामाची रक्कम सींबधधत  ेकेदारास अदा करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्बवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

साांगली जजल्हयातील टेंभू उपसा जलशसांचन योजना  
पुरेशा ननधीअभािी रखडल्याबाबत 

(५६) *  ५०७२   श्री.विक्रमशसांह सािांत (जत) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जिल्हयातील े्ंभ ू उपसा िलमसींचन योिना परेुशा ननधीअभावी 
रखडली असनू त्यामळेु तथेील ८० हिार हेक््र शतेी क्षेत्र मस ींचनापासनू 
कायम वींधचत रादहली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, येथील कडगेाींव तलाव या योिनेच्या लाभक्षेत्रात यावा यासा   
प्रनतवषी वारींवार सींतप्त शतेक-याींकडून मोचे ननघत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योिनेसा   ननधीची तरतदू करुन सदरहू योिना तातडीने 
पणूा करण्याबाबत तसेच कडगेाव तलाव या योिनेच्या लाभक्षेत्रात 
आणण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) नाही. 
     े्ंभ ू उपसा मस ींचन योिनेचे काम कें द्र शासनाच्या बळीरािा 
िलसींिीवनी योिनेअींतगात प्रगतीपथावर असनू, प्रकल्पीय ८०,४७२ हे. मस ींचन 
क्षेत्रापकैी िून, २०१९ अखेर ३८,२९९ हे. मस ींचन क्षेत्र ननममाती झाली आहे व 
उवारीत कामे ननयोिनानसुार प्रगतीपथावर आहेत. 
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(२) होय. 
(३) े्ंभ ू उपसा मस ींचन योिनेचा कें द्र शासनाच्या बळीरािा िलसींिीवनी 
योिनेतींगात समावेश असनू प्रकल्पाच्या कामास ननयोिनानसुार ननधी 
उपलब्ध आहे व प्रकल्पाची कामे िून, २०२० अखेर पणूा करणेचे ननयोिन 
आहे. 
     कडगेाव तलाव हा १९७५ साली पणूा झालेला, ४२४ हे. लाभक्षते्र असलेला 
पणूात: वेगळा प्रकल्प आहे. त्यामळेु कडगेाव तलावाच्या लाभक्षेत्राचा समावेश 
े्ंभ ूयोिनेच्या लाभक्षते्रात करणेचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील एिूण ४६ प्राथशमि आरोग्य 
उपिें द्रापैिी १५ उपिें द्राना स्िमालिीची इमारत नसल्याबाबत 

  

(५७) *  २१७   श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   सन्माननीय ग्रामवििास  
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािापरू (जि.रत्नाधगरी) तालकु्यातील एकूण ४६ प्राथममक आरोग्य 
उपकें द्रापकैी समुारे १५ उपकें द्राना स्वमालकीची इमारत नसल्याने आरोग्य 
उपकें द्र भाडयाच्या अथवा ग्रामपींचायतीच्या इमारतीत सरुु असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त उपकें द्राच्या स्वमालकीच्या इमारती नसण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपकें द्राींना स्वमालकीची इमारत बाींधण्यासा   शासनाने ननधी 
मींिूर केला आहे काय व ककती ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे, 
(४) असल्यास, उक्त उपकें द्राींच्या इमारतीचे काम तातडीने पणूा होण्याकररता 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे आहे.  
(२) सदर १५ उपकें द्रापकैी १ उपकें द्राला िागा उपलब्ध असनू ४ उपकें द्राींना 
िागा बक्षक्षसपत्राद्वारे उपलब्ध करून घेणेबाबत कायावाही सरुू आहे. तसेच 
उवाररत १० उपकें द्राींना िागा उपलब्ध होण्यासा   पा परुावा सरुू असनू 
सद्यजस्थतीत त ेभाड्याच्या िागेत सरुू आहेत.  
(३) व (४) सदर १५ उपकें द्रापकैी १ उपकें द्राला (उपकें द्र डोंगर, ता.रािापरू) 
िागा उपलब्ध झाल्याने जिल्हा वावषाक योिना २०१९-२० अींतगात कामाला 
रक्कम रू.३०.०० लक्ष मींिरू झालेले असनू या कामाला प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर उपकें द्र इमारतीच्या कामाची ननववदा प्रकरम या सरुू 
आहे. इतर उपकें द्राींना िागा उपलब्ध झाल्यानींतर इमारत बाींधकामाची 
कायावाही प्रस्ताववत करणेत येईल.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
माळशशरस (जज.सोलापूर) येथे पाझर तलािाांच्या 

िामात झालेला गैरव्यिहार 
(५८) *  ७८९   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लघ ु पा्बींधारे उपववभाग (ता.माळमशरस, जि.सोलापरू) याींच्यावतीने 
कण्हेर (सरगरवाडी) येथे पाझर तलावाचे काम अत्यींत ननकृष् दिााचे केले 
असनु या कामात ननकृष् दिााच े सादहत्य वापरणे, सदर कामाची लाींबीरुीं दी 
कमी असणे, तसेच कामासा   ननकृष् दिााची माती, खडी व मरुुम वापरुन 
या कामात उपअमभयींता,कायाकारी अमभयींता, शाखा अमभयींता व  ेकेदार याींनी 
लाखो रुपयाींचा गरैव्यवहार केल्याचे आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माळमशरस तालकु्यात इतरही गावात अशाच प्रकारची कामे 
झालेली असनू तालकु्याच्या पींचायत सममती सदस्याींच्या गावातही ननकृष् 
दिााची पाझर तालावाींची कामे करुन तथेील अधधकारी व  ेकेदार याींनी 
सींगनमतानी लाखो रुपयाींचा गरैव्यवहार केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत नागरीकाींनी व पदाधधकारी याींनी मखु्य कायाकारी 
अधधकारी, जि.प.सोलापरू, जिल्हाधधकारी सोलापरू, कायाकारी अमभयींता 
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लघपुा्बींधारे, जि.प.सोलापरू याींच्याकड े सन २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननवेदनाद्वारे तरम ारी ददल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, त्यानसुार सींबींधधत अधधकारी व  ेकेदार याींच्यावर कारवाई 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. शांिरराि गडाख : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) होय. 
(४) सदर कामाची नविीवन ग्रामववकास प्रनतष ाण गुींिेगाव ता.मींगळवेढा या 
त्रयस्थ यींत्रणेमार्ा त तपासणी करण्यात आली असनू तपासणी अहवालात सदर 
काम चाींगल ेझाल ेअसल्याचे अमभप्राय ददले आहेत.     
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
उपजजल्हा रुग्णालय दहांगणघाट (जज.िधाच) येथे रॉमा  

िेअर युननट सुरु िरणेबाबत 
  

(५९) *  ५३०४   श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) उपजिल्हा रुग्णालय दहींगणघा् (जि.वधाा) येथील रॉमा केअर यनुन्च े
बाींधकाम ३ वषाापवूी पणूा झालेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दहींगणघा् शहर राषरीय महामागा रम .७ वर असनू या मागाावर 
दररोि िवळपास १० हिार वाहनाींची वाहतकु होत असनू या महामागाावर 
मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असताना रॉमा केअर यनुन् सरुु नसल्याने 
अपघातातील रुग्णाींना इतरत्र द काणी उपचारासा   घेऊन िाताना मतृ्य ूहोतो, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रॉमा केअर यनुन् सरुु करण्याबाबत उपसींचालक, आरोग्य 
सेवा, नागपरू मींडळ, नागपरू याींनी प्रस्ताव सादर केला असनु याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनीही वारींवार मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, रॉमा केअर यनुन् सरुु करण्याबाबत मा.ववत्त व ननयोिन 
मींत्री याींनी देखील तज्ञ डाँक््र, मस्ीस्कँन, आवश्यक मशीन व औषध सा ा 
परुवनू हे यनुन् कायााजन्वत करण्याबाबतचे ननदेश ददले होत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार सदरहू रॉमा केअर यनुन् सरुु करण्यासा   शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. सदर रॉमा केअर यनुन् येथील शस्त्रकरम यागहृ हे उपजिल्हा 
रुग्णालय दहींगणघा् येथील मनषुयबळ व साधनसामगु्रीचा उपयोग करुन 
अींशत: कायााजन्वत करण्यात आलेले आहे. 
(३) व (४) अींशत: खरे आहे. 
(५) व (६) शासनाकडुन सदर रॉमा केअर यनुन्च्या आकृतीबींधानसुार १० 
पदाींपकैी ५ पदे भरण्यात आलेली आहेत. उवाररत पदे भरण्याची कायावाही व 
उवाररत साधनसामगु्री परुववण्याची कायावाही सरुु आहे. 

----------------- 
  

मौजा थार-बोरखेडी-चामला (ता.आष्ट्टी, जज.िधाच) येथे  
जाम नदीिर शमनी डॅमची ननशम चती िरण्याबाबत 

(६०) *  ६५८२   श्री.दादाराि िेचे (आिी) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिा एकाींबा-पाडी (ता.कारींिा, जि.वधाा) येथील नवननममात मभकािी ममनी 
डॅम तसेच मौिा थार-बोरखडेी-चामला (ता.आष्ी, जि.वधाा) येथे िाम नदीवर 
ववशषे बाब म्हणून ममनी डॅमची ननमम ाती करण्याबाबत मागणी होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मौिा पाडी, एकाींबा, बो्ोणा, सारवाडी व पालोरा (ता.कारींिा) 
मौिा चामला, बोरखेडी, थार व बाींबडाा (ता.आष्ी) ही गाींवे बारमाही पाणी 
ी्ंचाईची असनू येथील शतेकऱ्याींना व गावकऱ्याींना तीव्र पाणी ी्ंचाईचा सामना 

करावा लागतो, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या द काणी डॅम ननमम ातीसा   शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, त्याचे स्वरूप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) होय, अींशत: खरे आहे.  ग्राम  पींचायत  थार  याींनी 
त्याींचे ननवेदन दद.१७/१२/२०१२ व दद. ११/१२/२०१४ अन्वये तत्कालीन 
मा.मखु्यमींत्री महाराषर राज्य, याींना िाम नदीवरील, िाम प्रकल्पाच्या 
अन्वेषणाच्या अनषुींगाने मींिुरी देण्याची मागणी केली आहे. 
(२) पाणी ी्ंचाईबाबत मा.आ.श्री.दादाराव केचे (आवी ववधानसभा मतदार सींघ) 
याींनी त्याींचे दद.११/१२/२०१४ चे पत्रा नसुार तत्कालीन मा. मींत्री, िलसींपदा, 
महाराषर राज्य याींना अवगत केले होत.े वधाा जिल्हातील कोणतचे क्षते्र 
अवषाण प्रवण क्षते्रात समाववष् नाही. 
(३) व (४) िाम नदीवर बोरखेडी येथ ेतलावाची मागणी असलेले क्षेत्र उध्वा 
वधाा प्रकल्पाच्या पाणलो् क्षेत्रात येत ेव या भागात नवीन प्रकल्पासा   पाणी 
उपलब्ध नाही. सदर बाब प्रादेमशक कायाालयाचे पत्र रम .२८२२, दद.०६/०८/२०१३ 
अन्वये ग्रामपींचायत थार ता.आष्ी याींना कळववण्यात आली आहे. 

----------------- 
  

रायगड मधील पाली शहरातील अरूां द रस्ते ि अष्ट्टविनायि मांददरात 
येणाऱया भावििाांच्या िाहनाांमुळे िाहतूि िोंडी होत असल्याबाबत 

(६१) *  २०५७   श्री.रविशठे पाटील (पेण) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड मधील पाली शहरातील अरूीं द रस्त े व अष्ववनायक मींददरात 
येणाऱ्या भाववकाींच्या वाहनाींमळेु होणारी वाहतकू कोंडी यामळेु स्थाननक व 
भाववकाींची गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त द काणी होणाऱ्या वाहतकू कोंडीवर उपाययोिना म्हणून 
पाली गावाला बाहय वळण (बायपास) रस्ता करण्यासींदभाात शासनाने कोणता 
ननणाय घेतला व उक्त ननणायााची अींमलबिावणी केव्हापयतं करण्यात येणार 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
     पाली शहरातील वाहतकु समस्येमळेु येथील रस्त े हे एकेरी करण्यात 
आलेले असनू श्री बल्लाळेश्वर मींददर येथ ेव ववळे भागाड माणगावकड ेिाणा-
या वाहनाींची सींख्या ददवसेंददवस वाढत असनू, त्यामळेु पाली शहरातील 
वाहतकु समस्या ही ि्ील होत चाललेली आहे. वाहतकु समस्येचा स्थाननक 
प्रवाशाींना तसेच भाववकाींना त्रास न होणेकररता शहरातील महत्वाचे नाके येथ े
प्रशासनाकडून वाहतकु पोलीस कमाचारी याींची नेमणुक करण्यात येत असत.े 
(२) पाली शहरास वतुाळाकृती बाहयवळण रस्ता असा रस्ता कोणत्याही 
योिनेतनु मींिूर नाही. परींत,ु पाली पा्णुस रस्ता रा मा. ९४ या रस्त्यास 
पयाायी रस्ता सावािननक बाींधकाम खात्यामार्ा त प्रस्ताववत आहे. पाली 
पा्णुस रस्त्यास पयाायी पाली गाींवातनू वळणरस्ता करणे कक.मी.००/०० त े
३/०० या कामाकररींता िममन भसूींपादन करणे या कामास प्रशासकीय मान्यता 
प्राप्त आहे. 
     पाली गावास पाली पा्णुस रस्ता रा. मा. ९४ या रस्त्यास पयााय रस्ता 
करणे या कामास प्रशासककय मान्यता प्राप्त असनू, सदर कामासा  ीं 
लागणाऱ्या िागेची भसुींपादन प्रकरम या सरुु आहे. भसुींपादन करण्याचे काम पणुा 
झाल्यानींतर पढुील कायावाही शक्य आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

दहसोडा (बुद्रिु) (ता.भोिरदन, जज.जालना) येथील आरोग्य  
उपिें द्र १२ िषाांपासून बांद असल्याबाबत 

(६२) *  ३९८०   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहसोडा (बदु्रकु) (ता.भोकरदन, जि.िालना) येथील लाखो रुपये खचूान 
बाींधण्यात आलेले आरोग्य उपकें द्र हे गेल्या १२ वषांपासनू बींद असल्याने एक 
बेवारस इमारत समिली िात असनू पररसरातील गरीब, गरिू रुग्णाींसा   
सदर आरोग्य उपकें द्र उपयकु्त असल्याकारणाने त े पणूा क्षमतनेे सरुू 
करण्याची मागणी पररसरातील िागरूक नागररक, स्थाननक स्वराज्य सींस्थाचे 
पदाधधकारी, लोकप्रनतननधी याींनी मा.सावािननक आरोग्य मींत्री, मा.ग्रामववकास 
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मींत्री, िालन्याचे मा.पालकमींत्री, जिल्हाधधकारी,िालना, जिल्हा व तालकुा 
वदै्यकीय अधधकारी याींच्याकड ेमाहे सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये वा त्यात्यादरम्यान 
लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या उपकें द्रामध्ये सवात्र कचरा, घाण पसरली असनू 
इमारतीतील सादहत्याींची अज्ञाताींकडून मोडतोड करण्यात आली असल्याने 
दरवािे उखडले आहेत, आवार मभींत कोसळली आहे, लोखींडी गे् सडले आहेत, 
र्रशा उखडल्या आहेत, लाई् कर््ीींग ननघाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आरोग्य ववभागाच्या दलुाक्षामळेु या उपकेद्राची दरुवस्था 
झाल्याचे स्थाननक िबाबदार व्यक्तीींनी याबाबत वररष ाींकड ेतरम ार करुनही 
याबाबत कोणतीही कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन दहसोडा (बदु्रकु) येथील आरोग्य 
उपकें द्र सरुु करण्याबाबत तसेच यास िबाबदार असणारे सींबींधीताींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय.  
     ददनाींक २०.०२.२०२० रोिी जिल्हा आरोग्य अधधकारी, जिल्हा पररषद, 
िालना तसेच तालकुा आरोग्य अधधकारी, भोकरदन याींनी उपकें द्रास भे्  
देऊन इमारतीच्या पररसरातील अस्वच्छता दरू केली आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर प्राथममक आरोग्य उपकें द्रात कमाचाऱ्याींच्या नेमणूका करुन कमाचारी 
सेवा देत आहेत. सदर उपकें द्राच्या बाींधकामाच्या ववलींबाबाबत कायाकारी 
अमभयींता, जिल्हा पररषद, बाींधकाम ववभाग याींचकेडून खुलासा/अहवाल 
मागववण्यात आलेला आहे तसेच उपकें द्राच्या दरुावस्थेसा   तत्कालीन 
वदै्यकीय अधधकारी व तालकुा आरोग्य अधधकारी याींना कारणे दाखवा नोद्स 
बिावण्यात येऊन खुलासा मागववण्यात आला आहे.    
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे प्हाळजे (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथे प्राथशमि  

आरोग्य िें द्र मांजूर िरण्याबाबत 
  

(६३) *  १३८९   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे पन्हाळिे (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) गाव अत्यींत दगुाम व 
तालकु्याच्या द काणापासनू समुारे ५० ककलोमी्रवर असनू िवळपास 
कोणतीही वदै्यकीय सवुवधा उपलब्ध नसल्याने नागररकाींची गरैसोय होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मौिे पन्हाळिे येथे प्राथममक आरोग्य कें द्र व्हावे यासा   
िागेच्या उपलब्धतसेह पररपणूा प्रस्ताव जिल्हा आरोग्य अधधकारी, रत्नाधगरी 
याींचेमार्ा त शासनाकड े पा ववण्यात आला असनू या आरोग्य कें द्रासा   
स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी देखील ददनाींक ८ माचा, २०१७ रोिी वा त्यानींतर 
सातत्याने पत्रव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्राथममक आरोग्य कें द्राला मींिुरी देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     मौिे पन्हाळि े येथ े उपकें द्र कायारत आहे व उपकें द्रामार्ा त तथेील 
िनतलेा वदै्यकीय सेवा परुववण्यात येतात. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) मौिे पन्हाळिे येथ े प्राथममक आरोग्य कें द्र मींिूर करण्याची बाब 
लोकसींख्येच्या ननकषात बसत नसल्याने बहृत आराखडयात प्रस्ताववत केले 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पोंभुणाच (जज.चांद्रपूर) तालुक् यातील शतेि-याांना गोसीखदुच धरणाच् या 
िालव् याच ेपाणी उपलब् ध िरून देण् याबाबत 

  

(६४) *  २८०६   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पोंभणुाा (जि.चींद्रपरू) तालकु् यातील शतेक-याींना गोसीखुदा धरणाच् या 
कालव् याच े पाणी उपलब् ध करून देण् याबाबत ववधानसभा सदस्य, बल् लारपरू 
याींनी अधधक्षक अमभयींता, गोसीखुदा प्रकल् प मींडळ, नागपरू याींना ददनाींक २२ 
डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त् यासमुारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(३) अद्याप कायावाही झाली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) पोंभणुाा शहर व देवाडा-खुदा केमारा जिल्हा पररषद क्षते्र गोसीखदुा 
प्रकल्पाच्या अधधसचूीत लाभक्षेत्राच्या बाहेर आहे तसेच याक्षेत्रात मसींचनाकरीता 
पाणी उपलब्ध करून देणे गोसीखुदा प्रकल्पाच्या ननयोिनात नसल्यामळेु 
मस ींचनाकरीता पाणी उपलब्ध करून देणे शक्य नाही. सदर क्षेत्राच्या 
मस ींचनाकरीता वेगळ्याने पयाायी प्रकल्प हाती घेणे योग्य राहील, अस े 
सहा.अधीक्षक अमभयींता, गोसीखुदा प्रकल्प मींडळ, नागपरू याींनी ददनाींक 
१२.०२.२०२० च्या पत्रान्वये मा.ववधानसभा सदस्य याींना  कळववले आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील िां ्ाटी डॉक्टराांना िेतन िेळेत शमळण्याबाबत 

  

(६५) *  १३०७   श्री.टेिचांद सािरिर (िामठी), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरुी), 
श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), डॉ.राहूल पाटील 
(परभणी), श्री.मोहन मत े (नागपरू दक्षक्षण), श्रीमती लताबाई सोनिणे 
(चोपडा), श्री.महेंद्र थोरिे (िजचत), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), 
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अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), िॅप्टन आर. 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्राममण व दगुाम भागातील िनतलेा वेळेत उपचार ममळावे 
यासा  आरोग्य सेवा सींचालनालयाने प्राथममक आरोग्य कें द्र, ग्रामीण रुग्णालय 
व उपजिल्हा रुग्णालयाींमध्ये कीं त्रा्ी पध्दतीने १३०० डॉक््राींची ननयकु्ती केली 
असनू सदरहू डॉक््राींना मागील ६ महीन् याींपासनू वेतन ममळाले नसल्याच े
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, गडधचरोली, नींदरुबार, रत्नाधगरीसह राज्याच्या दगुाम भागात 
अत्यल्प वेतनावर काम करणाऱ् या आरोग्य ववभागाच्या ५० ्क्के डॉक््राींनी 
वेळेवर वेतन ममळत नसल्याने रािीनामे ददल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू डॉक््राींना वेतन न ममळण्यास िबाबदार असणाऱ्या 
सींबधीताींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच थकीत वतेन तात्काळ देण्यासह 
यापढेु वेळेत वेतन ममळण्यासा   शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही. 
     शासन ननणाय रम .मवअै-१०५४/प्र.रम .२४१ (भाग-१)/सेवा-३, दद.३/१२/२०१८ 
अन् वये प्रदान केलेल्या अधधकारानसुार सींबींधधत जिल्हाधधकारी याींच्या 
अध्यक्षतखेालील सममतीने ११ मदहन्याींसा   १७८४ कीं त्रा्ी वदै्यकीय 
अधधकाऱ्याींची ननयकु्ती केली आहे. 
(२) हे खरे नाही.         
(३) व (४) १०- कीं त्रा्ी सेवा या बाबीअींतगात परुवणी मागणी मींिुर होईपयान् त 
राष रीय आरोग् य अमभयानअींतगात मशल् लक ननधीतनू कीं त्रा्ी वदैयकीय 
अधधका-याींना सींचालनालय स्तरावर मानधन देण्यात आले आहे. सन २०१९ 
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च्या दहवाळी अधधवेशनात एकुण रु. ५६ को्ीींची परुवणी मागणी मींिुर झाली 
असनू त्यानसुार दद.३१.०१.२०२० रोिी सवा उपसींचालकाींना कीं त्रा्ी वदै्यकीय 
अधधकाऱ्याींना मानधन अदा करण्यासा   ननधी ववतरीत केला आहे.  
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

राशीन-अळसुांदे-ननांबे (ता.िजचत, जज.अहमदनगर) या रस्त्याच े 
िाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेहोत असल्याबाबत 

(६६) *  १९७   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूच), श्रीमती देियानी 
फराांदे (नाशशि मध्य) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राशीन-अळसुींदे-नन ींबे (ता.किात, जि.अहमदनगर) या समुारे १२ कक.मी. 
रस्त्याचे खडीकरण व डाींबरीकरणाचे काम मखु्यमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगात 
सरुु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे काम प्लॅन एजस््मे्नसुार होत नसल्याबाबत 
तसेच सदर रस्त्याच े काम ननकृष् दिााच े होत असल्याबाबत ग्रामस्थाींनी 
सींबींधधत कायाकारी अमभयींता याींचेकड े तरम ारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर तरम ारीस अनसुरुन या रस्त्याची तपासणी सावािननक 
बाींधकाम ववभागाच्या गणुवत्ता व ननयींत्रण पथकाद्वारे करण्यात आली आहे 
काय, त्यानसुार रस्त्याच्या कामात उखणवा अथवा त्रु् ी आढळून आल्या आहेत 
काय, 
(४) असल्यास, त्यानषुींगाने दोषी अधधकारी व कीं त्रा्दाराींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही. 
     सदर काम िुल ै२०१९ मध्ये पणुा झाले आहे. 
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(२)  होय, हे खरे आहे. 
(३) या योिनेंतगात मींिूर कामाींची तपासणी करण्याची स्वतींत्र बत्रस्तरीय 
यींत्रणा कायांजन्वत आहे. सदर कामाची २ राज्य गणुवत्ता ननररक्षक व १ 
वरीष  राज्य गणुवत्ता ननररक्षक याींनी वेळोवेळी तपासणी केली आहे. सदर 
तपासणीत उखणवा अथवा त्रु् ी आढळून आलेल्या नाहीत. तथावप सदर 
रस्त्याचे डाींबरीकरण झाल्यानींतर मो या प्रमाणावरील अविड वाहतकुीमळेु 
रस्ता द कद काणी खराब झाला आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

यितमाळ जजल््यात ग्रामपांचायतीच्या वििासािरीता  
शमळालेल्या ननधीत झालेला गैरव्यिहार 

  

(६७) *  २७२५   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल््यात ग्रामपींचायतीच्या ववकासाकरीता १४ व्या ववत्त 
आयोग, म.गाीं.रा.ग्रा.रो.ह.योिना, दमलत वस्ती, ताींडा वस्ती, िनसवुवधा आदद 
योिनाींच्या ममळालेल्या ननधीत गरैव्यवहार झालले्या कामाींची १५५७ प्रकरणे 
उघडकीस आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तालकुा यवतमाळ १४४ प्रकरणे, कळींब २९, बाभळुगाींव १००, 
नेर ८०, दारव्हा ४६, आणी ११९, ददग्रस ३०, पसुद ११८, महागाींव ९३, 
उमरखेड १०८, घा ी्ंिी ६८, राळेगाींव १५८, पाींढरकवडा १८१, मारेगाींव ८७, झरी 
११३, वणी ८३ असे एकूण १५५७ प्रकरणाींमध्ये ३२ को्ी ६५ लाख ४५ हिार 
६०० रुपयाींचा गरैव्यवहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उमरखेड येथील १०८ प्रकरणाींचा चौकशी अहवाल ग्ववकास 
अधधकारी याींनी पा ववला नसल्याने पींचायत ववभागाकड ेनोंद नसनू तब्बल २ 
को्ी १३ लाख ४० हिार २८६ रुपयाींचा गरैव्यवहार झाला असल्याच े
ननदशानास येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(५) असल्यास, चौकशीनसुार या गरैव्यवहारातील सींबींधधताींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) अींशता खरे आहे. लेखापररक्षण अींती सामान्य 
ननधी,िरोयो, िग्रासींयो, सींग्रारोयो ननधीची १५५७ अर्रातर्र प्रकरणे 
उघडकीस आली आहेत. यामध्ये मग्रारोह योिनेच्या प्रकरणाचा समावेश नाही. 
(२) हे खरे नाही, तथावप यवतमाळ जिल्हयातील १६ तालकु्यातील 
ग्रामपींचायती मधील लेखापररक्षण अींती सामान्य ननधी, िरायो ननधी, 
िग्रासयो ननधी, सींग्रारोयो ननधीची एकूण १५५७ अर्रातर्र प्रकरणे उघडकीस 
आली असनू त्यापकैी ७३४ अर्रातर्र प्रकरणाींची प्राथममक चौकशी केली 
असनू त्यामध्ये रु. १६,७४,५७,७५५/- इतकी रक्कम गुींतलेली आहे. सदर ७३४ 
प्रकरणात रु.१०,५४,२३,३६३/- चौकशी अींती समायोजित झाली आहे.व 
रु.६,२०,३४,३९२/- वसलूीस पात्र असल्याचे ददसनू येत.े सदर वसलूपात्र 
रकमेपकैी रु.४६,३७,९१७ /-वसलू करण्यात आली आहे. उवारीत रक्कम 
रु.५,७३,९६,४७५/- मशल्लक रकमेबाबत वसलुीची कायावाही सरुु आहे.तसेच ८२३ 
प्रकरणे चौकशी करीता प्रलींबबत आहेत. त्यामध्ये रु.१९,६७,३५,७४१/- इतकी 
रक्कम गुींतलेली आहे. सदर प्रलींबबत सवा प्रकरणाींची चौकशी सरुू असनू ती 
तातडीने पणुा करून पढुील कायावाही करण्यात येईल. 
(३) हे खरे नाही, तथावप पींचायत सममती, उमरखेड कड े१०८ प्रकरणे प्रलींबबत 
होती. त्यापकैी ८१ प्रकरणाची प्राथममक चौकशी पणुा झाली आहे. त्यामध्ये 
रु.१,१४,७७,५५०/- रक्कम गुींतलेली होती. त्यापकैी रु.९०,६६,३७७/- समायोजित 
झाली असनू रु.२४,११,१७३/- वसलूीस पात्र असल्याचे आढळून आले. त्यापकैी 
रु.२,२७,९८०/- वसलू करण्यात आली व रु.२१,८३,१९३/- वसलूी करीता मशल्लक 
आहे. त्याबाबत वसलूीची कायावाही सरुु आहे. तसेच २७ प्रकरणे चौकशी 
करीता प्रलींबबत असनू त्यामध्ये रु.१,०८,७१,०७३/- इतकी रक्कम गुींतलेली 
आहे.सदर प्रलींबबत प्रकरणाींची प्राथममक चौकशी सरुू आहे. 
(४) होय, १५५७ प्रकरणाींपकैी ७३४ प्रकरणाींची चौकशी पणुा झाली असनू 
उवारीत प्रकरणात चौकशी करण्याची कायावाही सरुू आहे. 
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(५) काही प्रकरणाींत सींबींधधत ग्रामसेवकाींवर वावषाक वतेनवाढ रोखणे, ताकीद 
देणे, कारणे दाखवा नो्ीस देणे बाबत कायावाही करण्यात आली आहे. उवारीत 
प्रकरणात सींबींधधत ग्रामसेवक व ग्रा.वव.अ. याींचेवर खात े चौकशी सरुू 
करण्यात आली आहे. तसेच ननलींबनाची सधु्दा कायावाही करण्यात आली 
आहे. उवारीत प्रकरणात चौकशी पणुा होताच त्याप्रमाणे सींबींधधतावर कायावाही 
करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

िोल्हापूर जजल््यातील धरणाांची सुरक्षा िरण्याबाबत 
  

(६८) *  ४३४६   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू जिल््यातील दधुगींगा, राधानगरी, पा्गाव, तळुशी, कुीं भी-
कासारी यासह अन्य मसींचन प्रकल्पाींवर सरुक्षारक्षक, पथददवे व मसमस्ीव्ही 
कॅमेरे नसल्यामळेु धरणाींच्या सरुक्षेचा प्रश्न एैरणीवर आला असल्याची बाब 
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यबाबतची चौकशी शासनाने केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार या धरणाींच्या सरुक्षेच्या दृष्ीने शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) नाही, हे खरे नाही. 
     दधुगींगा, राधानगरी, या मोठ्या प्रकल्पाींवर पोलीस अधीक्षक, कोल्हापरू 
(गहृ खात)े याींचेमार्ा त सरुक्षा  व्यवस्था परुववण्यात आलेली आहे.  
     पा्गाव, तळुशी, कुीं भी व कासारी या व अन्य मसींचन प्रकल्पाींवर 
मींडळाींतगात सींबींधधत ववभागातील कायारत असणाऱ्या बा्य अमभकरणामार्ा त 
ननववदाद्वारे कायारत सरुक्षा कमाचाऱ्याींकडून धरणाींची सरुक्षा करण्यात येत.े 
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     दधुगींगा, राधानगरी, या प्रकल्पाींवर पथददवे व मसमसद्व्ही बसववलेले 
आहेत. पा्गाव, कुीं भी व कासारी या मध्यम प्रकल्पाींवर पथददवे बसववलेले 
आहेत. इतर बसववणेची कायावाही करणेत येत आहे. 
     तथावप, धरणाींच्या सरुक्षेशी सींबींधीत कोणतीही गरैबाब ननदशानास आली 
नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) आवश्यकतनेसुार या धरणाींच्या  सरुक्षेच्या दृष्ीने मसमस्ीव्ही, पथददवे व 
बा्यअमभकरणामार्ा त सरुक्षा रक्षक नेमण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

उरण (जज.रायगड) तालुक्यात अत्याधनुनि सुविधाांसह  
सुसज्ज रूग्णालय उभारण्याबाबत 

(६९) *  २४२८   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरण (जि.रायगड) तालकु्यात १० वषाापवूी १०० खा्ाींचे अत्याधुननक 
शासकीय रूग्णालयाला मान्यता शासनाकडून देण्यात आली असनू सदर 
रूग्णालय उभारण्यासा   द्रोणाधगरी ववभागामध्ये मसडको प्रशासनाकडून भखूींड 
ही देण्यात आलेला असताना अदयाप या कामाला सरुुवात झाली नसल्याचे 
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालकु्यात अत्याधनुनक सवुवधाींनी उपयकु्त असे 
रूग्णालय नसल्यामळेु रूग्णाींना उपचारासा   पनवेल, नवी मुींबई व मुींबई येथ े
िावे लागत असल्यामळेु अनेक अडचणीींना सामोरे िावे लागत असनू 
लाींबच्या प्रवासामळेु अनेक रूग्णाींना िीवही गमवावा लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून उरण तालकु्यातील 
रूग्णाींना अत्याधुननक सोईसवुवधाींनी ससुज्ि असे रूग्णालय तातडीने 
उभारण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. राजेश टोपे : (१), (२) व (३) हे अींशत: खरे आहे.  
     सदरील रुग्णालय सीएसआर माध्यमातनू ननधी उभारुन बाींधकाम 
करण्यास ददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१८ च्या शासन ननणायान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली असनू सीएसआरच्या माध्यमातनू ननधी 
ममळववण्याबाबत कायावाही सरुु आहे. 
     सध्यजस्थतीत उरण येथे ३० खा्ाींचे ग्रामीण रुग्णालय कायाान्वीत 
असनु रुग्णालयातील उपलब्ध असलेल्या सेवा नागररकाींना परुववण्यात येत 
आहेत. 
उरण येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे १०० खा्ाींच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये 
रुपाींतर करण्यास ददनाींक १७ िानेवारी, २०१३ च्या शासन ननणायान्वये मींिूरी 
देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

सोलापूर जजल्हयातील माढा, पांढरपूर, साांगोली, माळशशरस ि मांगळिेढा 
या तालुक्यात जलयकु्त शशिार योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

(७०) *  ४९७२   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू जिल्हयातील माढा, पींढरपरू, साींगोला, माळमशरस व मींगळवेढा 
तालकु्यात सन २०१६-२०१७, २०१७-२०१८ आखण २०१८-२०१९ मध्ये िलयकु्त 
मशवार योिनेच्या कामात तथेील कायाकारी अमभयींता, उपअमभयींता याींनी 
 ेकेदाराशी सींगनमत करुन ननकृष् दिााची कामे करुन लाखो रुपयाींचा 
गरैव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या तालकु्यातील नागररकाींनी, सींबींधधत तालकु्यातील जिल्हा 
पररषद, तालकुा पींचायत सममती येथील पदाधधकारी याींनी जिल्हा पररषद लघ ु
पा्बींधारे ववभाग आखण राज्य शासनाकड े सन २०१८-२०१९ मध्ये तरम ारी 
केलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरच्या प्रकरणात गरैव्यवहार झाल्याचे तत्कालीन 
िलसींधारण मींत्री याींनी माहे िुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मान्य केले 
आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार सींबींधधत दोषी अधधकारी व  ेकेदार याींचेवर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि गडाख : (१) हे खरे नाही.          
(२) होय.   
(३) अशी बाब आढळली नाही. 
(४) मौ.कण्हेर येथील पाझर तलाव दरुूस्तीच्या कामाची त्रयस्थ यींत्रणेमार्ा त 
तपासणी करण्यात आली असनू तपासणी अहवालात सदर काम चाींगल ेझाल े
असल्याचे अमभप्राय ददले आहेत. 
     मौिे खींडाळी येथील मसमें् बींधाऱ्याच्या तरम ारीच्या अनषुींगाने उप 
अमभयींता लघ ु पा्बींधारे ववभाग, उपववभाग पींढरपरू व उप अमभयींता लघ ु
पा्बींधारे ववभाग, उपववभाग मोहोळ याींचेमार्ा त सदर बींधाऱ्याची सींयकु्तरीत्या 
तपासणी करण्यात आली असनू तपासणी अहवालात कामाचा दिाा चाींगला 
असल्याचे नमदू केले आहे. तसेच सदर कामाची त्रयस्थ यींत्रणेमार्ा त तपासणी 
केली असनू तपासणी अहवालात सदर काम समाधानकारक असल्याचे नमदू 
केले आहे.  
     मौिे बागेचीवाडी येथील तरम ारीच्या अनषुींगाने मसमें् बींधाऱ्याच्या 
सींधानकाच्या पडदीच ेकाम (िॅके्ीींग) कीं त्रा्दाराने पणूा करून ददले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पेण (जज.रायगड) तालुक्यातील भुांडा पुल धोिादायि  

अिस्थेत असल्याबाबत 
  

(७१) *  १९८८   श्री.रविशठे पाटील (पेण) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पेण (जि.रायगड) तालकु्यातील भोगावती नदीवरील पेण-तरणखोप-पनवेल 
तसेच पेण-खोपोलीकड ेिाणाऱ्या भुींडा पलुावर सींरक्षक क ड,े कु लाही सींदेश 
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देणारे र्लक नसल्याने, पलुाचा काही भाग ननखळून पडल्याने पलुाची 
दरुवस्था झालेली असता वाहने व पादचाऱ्याींना दैनींददन प्रवास करणे अत्यींत 
गरैसोयीचे झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पलुाची दरुुस्ती ककीं वा नवीन पलु बाींधण्याची ग्रामस्थाींनी 
मागणी करुनही याकड ेदलुाक्ष व ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वाहतकुीकरीता धोकादायक झालेल्या सदर पलुाची दरुुस्ती 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही. पेण बोरगाव या इतर जिल्हा मागा 
रम .५६ वर प्रश्नाींककत पलु आहे. सदरचा पलु हा Submersible स्वरुपाचा 
आहे. पलुाच्या दोन्ही बािसू पलु अरुीं द असलेबाबतचा नामर्लक लावण्यात 
आलेला आहे. २०१९ च्या अनतवषृ्ीमळेु पलुावरील डाींबरी पषृ भाग खराब 
झालेला होता, परींत ु आता रस्त्याची डागडुिी करण्यात आलेली आहे. 
सद्यजस्थतीत वाहतकु सरुळीत सरुु आहे. 
(२) व (३) अशी मागणी प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. तथावप, भुींडा 
पलुाच्या पनुबांधणीचा प्रस्ताव परुहानी कायारम म सन २०१९-२० अींतगात 
जिल्हाधधकारी, रायगड याींच्याकड े जिल्हा पररषदेमार्ा त पा ववण्यात आला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
 

ढािमोली (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील  
धरणाच्या िामाबाबत 

  

(७२) *  २००९   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ढाकमोली (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) पींचरम ोशीतील पाणीप्रश्न 
सोडववण्यासा   ढाकमोली येथे धरण बाींधण्यासा   सन २००६ त े २००९ या 
कालावधीत शासनाकडून सव्हे करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर धरणाच्या कामाला गती देण्यासा   शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
     ढाकमोली येथे धरण बाींधण्यासा   सव्हे करण्यात आला असनू सदर 
भववषयकालीन योिनेचे नाव सतुारवाडी लघ ुपा्बींधारे योिना असे प्रस्ताववत 
आहे. 
(२) सदर योिनेचे सवेक्षण पणूा झाल्यावर प्रकल्पाचे अींदािपत्रक माहे एवप्रल, 
२००७ मध्ये तत्कालीन उत्तर कोकण पा्बींधारे प्रकल्प मींडळ, (कळवा)  ाणे 
या मींडळामार्ा त कोकण पा्बींधारे ववकास महामींडळास सादर करण्यात आले 
होत.े 
तथावप, महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरणाचे पत्र ददनाींक ०५/०८/२०१० 
अन्वये मा.राज्यपाल महोदयाींच्या ननदेशानसुार रत्नाधगरी जिल््यात मसींचनाचा 
अनशुषे असला तरी जिल््यात त्यावेळी प्रगतीपथावर असलेल्या योिनामधून 
मसींचनाचा अनशुषे भरुन येणार असल्याने रत्नाधगरी जिल््यात नववन मसींचन 
प्रकल्पाची आवश्यकता नाही, असे कळववले आहे. त्यामळेु प्रकल्पाच्या 
प्रशासकीय मान्यतबेाबतची कायावाही करण्यात आली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

देिळे (ता.पोलादपूर, जज.रायगड) येथे बाांधण्यात आलेल्या  
धरणाच ेिाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत 

  

(७३) *  ३५०४   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देवळे (ता.पोलादपरू, जि.रायगड) येथे िवळपास साडचेार को्ी रूपये खचा 
करून अनेक वषाापवूी बाींधण्यात आलेल्या धरणाचे काम ननकॄष् दिााचे केले 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींबींधीत पा्बींधारे ववभागाच्या दलुाक्षामळेु धरणाचे काम 
ननकॄष् दिााचे झाले असनू धरण बाींधल्यापासनू धरणातनू मो या प्रमाणात 
पाणी गळती होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तालकु्यातील एकमेव असलेल्या धरणातनू होणाऱ् या 
पाणी गळतीमळेु ग्रामस्थ वपण्याच्या पाण्यापासनू वींचीत असनु शतेकऱ् याींच्या 
शतेीचे नकुसान होत असल्याने ग्रामस्थाींनी याबाबत वारींवार तरम ार करुन 
सदु्धा सींबींधीत ववभागाच्या अधधकाऱ् याींच्या दलुाक्षामळेु अद्यापही धरण 
दरुूस्तीच्या कामाला सरुूवात करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार या ववभागात वपण्यासा   व शतेीसा   पाणी 
उपलब्ध करून देण्यासा   धरण दरुूस्तीच्या कामाला तातडीने ननधी उपलब्ध 
करून देण्याबाबत तसेच धरणाच्या ननकृष् कामाकड े दलुाक्ष करणाऱ् या 
अधधकाऱ् याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. शांिरराि गडाख : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
     योिनेचे काम सन-२००३ मध्ये पणुा झाल्यावर पदहल्याच वषी 
साींडव्याच्या अधोबािूच्या अश्मप्लावरुन गळती झाल्याचे ननदशानास आले. 
(३), (४) व (५) अशींत: खरे आहे. 
     दरुुस्तीच्या अींदािपत्रकास मान्यता देण्याची कायावाही सरुु आहे. 
धरणाच्या कामाकड े दलुाक्ष करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर मशस्तभींग ववषयक 
कायावाही प्रस्ताववत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

विधान भिन :   राजेंद्र भागित 
मुांबई.   सधचि (िायचभार), 

महाराष्ट्र विधानसभा 
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